


 99 سرک

 ۳ ۳" »  هلیف قابل ز هرادم



 ین * یفلم مههدعو
 یاهذور هتبلا و دیدی

 لپ اق ربع اهامتبس یارب
 تاماقم هچ وتبلج یارب و هدشن لیغ

 مها رف و اهامنیس ناریدم ع ورشم یاه

 اهاتبس نا ربدم نای
 یاکبدنس و ناراکسه میصت یارجابتبست لماکی دنقالعو تیبمص

 یوررکت نیهامهمماج یتعیدپتلع نیرتمهم هنبااو ؛؛دنههیین ناشیووخ

 دروم نیمه رد دینامرفبم هظحالم هچنانچ ؛تشایموع دادتا مدعو

 دوخ یلاکرهنس تیصخش ظفح انمضو ناشیایا رب عفانم نیمان دوچواب
 ورپم لماش دنشکب راتک | زدوخ رکا هکسبا یغوهلد و دیماب ها ,ذایضم

 یو رکت  هدون ینکش فص تف رکدنهاوخ را رق لوئسم تامافءهچوت
 یمومع میمصتدد تسئاو دنهاوغن ناشی! دسر بم رظنم هچن [ ی لو هننکپم
 دن رواب هراو یاهشدخ دوخیاکیدس

 دوکذم میمصت دسرن هجیتنب رکاهک تساناب رچدد یتارک ام
 یلجخ مدرم هک دشابیم یبلاج قبرطب نآ یارچایلو دشدهاروغیلع
 دن وشن تحاراغ

 و ی هد تاماقسم تارکاذم میداوهیما - امنیس هراتس
 یمرگلد و قیوشت تاپچوم و دسرببولط»هچبتن هب اهامنپس نا ربع
 ادووخ یراذگتمدخ رتباتدپآ مهارم یموبع حب رفت اهشننبآ ناپذصتم
 دشاب هتشادن دوج و اهن ۲ راکت ادا رب اف د یا رب یاهناهب# موارهمادا
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 ۳ او وب و حب وا اد جد حد حج 0

 و هتکنایم هجنب
 نونفوزا هک ن یف رط لداحت هرخالاب
 ژادن | هتخاد هتشر رس نادنچ رک
 نداصت؛دنننایم نیمزب ودورپم نیب
 یخ) وحورچم ًادیدش شبات رس
 هتفاپم ءارب «نوخلیسو و ودرگیم
 اب« رخالاب و دننکبم همجارم رتکدپ
 قابصاپ دوراو تاعارچ هیهب هنچ
 یلنع یچی دناب رثا ددو هدرکیم

 « یلکن غيشاقآ و كيتووصب شیات
 هبایم رد

 بجوم یرجاص نباهچرگا
 رس أت حاتتنا

 ارسجارتات همانرب دوب یناسبات
 مهنآ دابلورتو افداصت و دد رکن

 بش هک بش نآدش

 ینامداشهشیع یلجمیل و درک كیک
 .تسا .هتشا د همارا

 ربدم و زایتعا بح ای ۱

 نایتسلاگ ژ ورناپ
 یداتسهاب

 2 ودشاپ دنا وتیمن اهر نینکب

 هک دنشاب زاقک رکش دیاب نابافآ
 2 هلاو دناهدش مییخب تفاع»

 ههدن تسرزا تقوا هنآ هک تسنآ

 هاب کی دن دو

 و مانبد-یض یاههاکتح
 لرنشمومدرک لیدس

 ام تکلسم رد ه انسان
 زج یلاتبس یرنه یاهداگ تین

 الکی اکیا لوصم بطهکیتسباب
 ۱ ٩ دنتشکیم ابناباخ یون

 ناموت را زهجنب وتمی

 ات جونم
 هتنع رد هساتختوغ

 ار نبب هک دن رن شوک تاطیش»
 و هبآ رب «ملئ» هیبت رکغ



ِ 
 ۰ یتادذگشوخو

 یناوج ذونه هک زین وآ دداموردب .دوکم

 رافدد هجوچیپپ و دنته مرکر س دوخ یاهیشوخ یبزولب ره
 یب

 دنشابیمت دوخ رتخد هدنیآ

 رد اد یتشعوخ هک تسایو

 یشوخب ادیک دن ذ «یلع اسوب وک رد مه

 ون اشیابما رد یگشیمهلومرف نامه باطمزاب ملیق ناتساد

 ملیف ینادرک راک .تساهدش هتشون ایل

 نیلکاژ )ار اتیلادن وک وژات

 مرد
 اند و تساهتفابنانژ شوغآ

 . دنادذگیم ۳

 > راتک وهش ک دا
 یکد

 اتیا دوشک ریخا لاسدچ یابد

 وس رب و دشابیم <ادآ وتدلوت ربل آوا

 دی املیم ءافبا (دداساس

 ولیسو هنولا «فار بیت رتب مه ادشرداموردپ یاهعع

 دن راد هدهعرب

 یاق آهدن ادیم ادخو

 ر.د«دوشیم بوسحم زیمآ تیقف وم

 انیسوکا

 رثا كي مچیمترباد یارب «نرسلآ

 دوب زمملیف روا دوآ یزاپ نیدقنم هیلکا

 , دن اهداد را رقحدم دزوم

 2۳91 ۸ 10]1) قوا هب «یلبوتوقو

 یزاب دلا زهزچکیپ نشوم « هدوت هاطع)

 + ییخشت بجمت هیامو هداملازاخ ارر۲

 كلي یطدد زین رتوک رچکیپ ةلجمو ءداو

 -زوف رپ هک هدومن ناشت رطاخ لصتم هلاقم

 یاقآ,دن ادیم ادخ و ملیفد درمچیمستاه

 .تسا ریظنیب اعفاود « نوسل۲

 شتآ> ملیف یدورب مچیم ترپاد زا

 دهاوخردشی اب اکیرمآ دو مرتنک اخ ریز

 هچاوم تیققوماب كشنودب و دوشیم بوسحم "یتزاجت رئاكی هکدم7

 دشده| وغ

 رتثی وات ادو كدامدپ ودراچب ر افتاب هثیپ رنهنیا رضاحلاح رد

 دود فقوت > مانپ یجیپم ملبفدد یزاب لوفشم نوپاژ ریازچلحاوسرد

 بوصم سک وف یناپیک زیلاپ هتسچ رب تالوصحمزا هکدشایم < نویاژ

 ۳ ددرگیم

 هتسویب یدادهنعاد تافیلب ابایپلک یناپیک لبت لاسکیزا #8

 هیهن ییظع ملیف < ادوهنیرخآ > نامدزا یدورب هک دوشم مالع#

 رااخ دوخ یاهیپگآ دد ویدوتسا نیمه لبق ءاسنچزاو دشدهاوخ

 بفورم» هشیب رنه «یلگاکز یبجو ارملیف تن شقنهک تخانسیم ناخت

 ایهته رخالاب نوچ یلودرک دهاوخعافی|

 ینادرگ داک یا رب ارورونناچ ؛ملیف هدننک

 رابتخادد اد ویرانسو تفرک رظنرد نآ

 تشاذگ امنیم نابج ییظنیب تیصخشنیا

 زین ملیف لوا هشی رنه باخت ۱ هجیتت رو

 .دشهتشاذگ دووفو 9

 زیجاب «ددونناج» مولعم رارفزا

 رتپسادنایمذاو هدومن تنلاعم ینکاک

 تسا ددرم « رتسکتلتری» و < یسیرن" 2۹

 ..م_.دنیوگر ب ارام ایه

 ی جانم
 را هق هک دنراد هدیقع

 هنابث هب ووب زل تب
 رادتحالص تاماقم

 اییب جرتسکنل ثزب» ءاگ ره و دب ایمرت
 یی رت رسنیس]

 ر |رواومیچ رت نهرب ۱دتداجن ملیف هدننک هیهتو ددوف هک تسین یکش
 ۱ شان شه «اکیسدوب روتی وو لبق لاستسب ۳

«سک امتنک »مانب یملیف دد ایل اتبا یامنیس
 9 لب هک دومن یزاب

 , لماخرو ایلاتبا یامنیس یدمک یاهملیف نیرتهبذا یکی ناو ارنآ

 < ینی رماک >ارروب زمملیف .دندومن ظفح دوخ

 رو

 ۰ دوب دوم یتادرک راک

 ؛ لاس تسیب نتشذگ ژادعب نولکا

 ویرانس نیمه غارسب اکنای ویجروج

 رگنیدزاب وا میمصت و رکفتزا سب وتسا هتفر

 < ینیرماک ویرام > دوخ راکیه ربظن

 اکیسدویروتیو هب ار «سک ام تاک و شقن

 نیدقنم داهظاب اب و هدومن راذگاو

 رتاذا یرسک ومک هنوگچیه دیدج هغیس

 ۱ . درادن یلیق

 نوئرونآ , یدروسوت ربل آذا دنترابع ملیف ناکشیب رته ریاس

 لانک نازوسو

 لابایسآ » یاپملیف ریظن یداقتنا یدمک رث|كي «سک امتنکد

 . دشابیم6!یا هقحیلیخ هک فیح» و رک هوشع

 نبرخآ هک یریظنیب و بیجع تیقفوم زاد «رلیاومایلیود

 قسنو هملاطم اهتدمذادع و دروآ تسدب «هناتسود قیرذت» دا ملیف

 «كرزب دوشک مانب یتیمها زئاح و بااچ یوی دانسكيزا دراد رظن رد

 .دیامن هیهت یملیف

 ناداگن ربخب < رلیاو و هکیروطن 7

 اد ملیف نیا تسعن لد هتشاد راپضا

 اریذ تشاددهاوخ هدهعرب كي یدوگب رک

 هک هدوب < كپیدوکیرک > دوخ هلوصا

 و هتشاذگ رایاو دابتخا دد اروبرانسنیا

یروگب رک یصخشیوب دونسا اب
 دها وخ كب 

 :دش دهاوخ هیهتنآ دد ملیفنیا هک دوب

 لوصحم نیتسخن 4 كرزبروشک دو

 دها رخ <لوامد سیسانل ادیدج یناپیک

 تسدب [ یدیدج"تاراعتفا ود ره «كیو رلباو یارب

1 

 كش نودب و دوب

 ددو آ دهاوخ

دم شهب ستسیت دآ نیان زین اک طسوت ملب ولم تالوصحم
 7۳ 

دورب هک ت سا یبل اج ملیف مان.«بیقعتیا رب دهاش»
 تک شاب ی

 "۳ والا راچو شی رتید نام ,دواپنوراتریظن یناکشیپ ره
 8 ۰ » دوشیم غورشستسیندآ دنبات وب ینابک ددنآ

 دنهاپیم لاس) ددا ددا و ولبن روهروترآ ملبف نیا ناکددنک هیبت

 ۰ داددهارع ماجنافورمم «ردلباو یلبب» ارنآ ینادرگداعو

 ما .هدنیآ .لاس هتجرب دانآ زا «بیقت یاربدهاشو

 ۱ تست رآ دنبانوپ یناپیک یاسورو دوشم



 زارصهتعساب زارع |

 زاب

 اداهواتل راکساد
 دوب دهاوخ

 یوجلاب» ملیف هیپنو«
 كا رتشاب و یندبس جووج یئادرگ داکب ملیف نیا

 دیو مامتاب

 تسا هدشهیهت كا ون میک و |رتانیسكنارف « ثدویهاتب ر

 دو .یزاب لوتشم رادنچفج افتاب نترتانهل هو
 دنشابیم «دنکیم باخت | ادین ابلخ من اخو مانب لی

 - كجیت درک راکب لاسروین وی ین اپمک دد ملیفنیا

 ۱ دوشیم هیهن دشلامایلیو طسوت و دلون ر۲
 استش پره باب اد «سیراب تاللطمت> ملی هو

 ماجنا < دلاوسادرگ» ادثآ ینادرک داک و دنکیم هیپت

 درد لدن ان رفو پوهباب یماسا نتشون ددومرد و دهدیم

 رد هک هدش هتف رگ م یمصت نینچ ملیف یلادتبا یاههتشوت

 و اپ هدادو و دوشهتشوت. رتولج پوهباب مان اکسی رم

 لدن ان رف ,مان اهروشک ریاس

 دوشیم هیهت یگند و پوکسامنیسقنب رطب ملی نبا
 ریاهات راموك بک ااتت 1«لدناث رف و بوهباب رب هوالعو

 دن رادتک رشنآ رد ین

 ضتسیت وآ دتبان وب ین اپنکلوئمح/«سب اب تالیطمتو

 ۱ . دشابیم
 اب یدو زب «هق رخو» ملیف هدننک هیهت ,«ساركن | رنو +

 «دن و ربمشیپ نیالسمانب یملیف | رتانیسكنا رف تک رش ,

 درک دها وخ هیچن ستسبت د]آ دنیان وب ین اپمک رد

 یللملا نیب لا ویتسف نیمتفه اب ردیربخ
 تا

 فانغم" دوشک 4۱ ذل یئاملیس لاوبتسف نیادد

 یئاقب رثا دوشک ل اسم .تشاددتها وخ تک رش یناک نی ابن

 تک رش وب زم لاوبتسفرد ین د ملیفكياب زین هب رجین
 نادذ ۲۱ حیدات دد نیل رب ینامایس لاوبتسف دیامنیم
 ,دوشیم متخ هبل وژمود ینعب دعب )و رهدزا ودتدم یا رب وحانتفا

 همه و 4 ج4 4 شیوه سم +4 + 4« شد ج 6

 . (یددل آترب اد)«زورک دوو ملیفكرزب نادرگ راک ملا ۱
 شقن یافیایارب و تف رک «نارخ یاهگ رب و ملیف هیبتب_یصت

 اد راکسا ؛زباج هدن رب ؛«۵ روفا رک نوج» نآ تست 7
 4 نشک ادو رب زت وکم ابلب وو مهمتال وصحمز | یکی ملیف نیا هی ۶+ 1
 لاس مادد ملیف نب رتبلاچا رن آ نیدقنمباغا و دیدزک 9
 4نازخ یاهک ربوملیف رد ,تسا هد 1

 ی و ۳

1 
1 1 
۶ 

1 
1 
۹ 

/ 
[ 

ُ 
1 
۰ 
۹ 
۳ 
۹ 
4 
9 
1 
۹ 
1 
/ 

 ماقم < نب ربشیاب و زو-«تسالطتوکسو- «اهیارب یداذآ > نرچ 3 هر 3
 هیاب شیاپسلبق نبرخآ ذا و هدرک بسک دوخ یارب یشزدا لباق

 ف اب یاهژادن
 ناناورگز هک نیب ذا . دنیامیم یداودپما دیلوتو شزرا ب
 یندشن شومارف یاهراکهاش اب ناشمات هداومه هک یوسنا

 یلاهملیفابیو درب مان +رلک هل دو ذالوا هچرددرد دیاب تس

 رک لا ربخا ملیف هکدربما ادعنالیمذاوردو و «كرزب یاهرونامو

 ددادهبهت تسد دد نونکا اد

 یوضنارق شارارب و رکّتبم نادرک راک ءوذولک درز یرنافو

 ین اد رک راک لوفش«نونکا یو . مياهتخاش«سرتدزم»ملیفاب نونک اتار
 ۳ 4 دزولک» هکنیا هجوت لباق هتکن , دشاپ یم «ناسوساچو»مانب یملیف

 8 مات رگید تدامب و دنکیم هیبت دوصم رولعب ًالبقاد شیاپملبن اایوکد
 اهنآ نیعسبسو هدرک ربوصت ذغاک یور البقاد ملیف یاپنالپو اههنحص
 ,دیاسنیم طیشملیف داون یود و هدومبن مسچم نرود یولج اد

 ۳ ربثا نبرخآ «یفیفپدزبلاج ملیف نادرک راک «نساد لوژو
 هوربیود كنبا و هدومن هی" نان وب" دذ«(دربس دباب یسک>مانپ اددوخ

 ملیت نیا دنام هتفگ ادا . تسا هنفزک "دارق مومع تواضت درزم ابثیس

 ءهودزک ینادرک راک نی رتهب هزیاج هدن زب زی نلک ربغا لاوبتسف رد
 هل اسنا رک وداجودبا هنارفیامنیسربخآ ثالوصحمژا رگید

 < رزام تازو ثک,رع اب <یکا زاک ان یو دنافولط)ب-ناتن و ون او تک رشاب
 مات ۱2« ودزاب تبژب رب»تک رش اب یسیداپ ندوس-«وبدادلب ادوو
 دو تیم هک یوسنارف كسک , هشیپ رته < لدنان رف» نیض دد .,درب
 رپعااپ یدرم» مانب اد دوخ ملیف نیرلآ اربخا؛دنکبم تک رش اهملیف
 ۱ ۱ هدیناسر نایاب اد «لبآم

 نف نانادرک زا ذا یگب هک تسا یملیف مان زین «ارتخدچ
 .ملین دنچ . تسا هدرک ین ادرگ راک «یددوا نبلک اذو مات یوسنارف
 " نآ زا هکت ساهدرک هیپتاهدوشک ریاسیعاسككب رشناب هل ا رف قاهره
 «نانو وماکیسدوب دوئ ووتک رش اب «نورن تالبطمتوناوتیم هلج
 «ندول ابنوسو وهاکبسدویروتب ود تک رشاب اد مدشاب هک دوط نآ قشع
 . درب مان

 سس

 لود 68۵۷۵
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 شوی راد ریه : کلأت
 ۳۳۳۳ ِس 4

 ی فو یا

 : هزات لصف كبزاغآ زا لق
 « تعلاقم هللس نیاریرحتو فیلاعزا دصض هک عا هتشاکر

 ع اب هیلوا یاهتق رتب یخیدات نابرج هب ام «یرنه مرف كی یاه هتشذکی سرربو
 موس ربع رظنم /یدورض الماکی داکن ینچ «دوب رم درومرد هکد وش هچوت دیاب

 ءزکا روچو مسج مقاوردو رصتخم خیرات تي راتتت 23۳

 لوا لصرد هک مآ شیب اجعزا رهوت*دبا -.تسا
 79 تفرک دوخب «یزاکن میاقوو تزوص هاک « خو ین

 دزکتو نیدود گیت فتک هتیمزرد یلآوتم تالوص یدسب دش متخ تیفیرک هب وزاعآ ی یلم زا هک لاس تسیز] زواعتم ینادود و
 هلس کیرد اما . دژاس صعشمو هدرکن ای از اهن ]| وتیمت یقلوم جیح «یدناگن میاقوو هویش هبزج هک تسوبیع وقوب یرکیدزاسب یکیژلاتت وم

 لماعود هک تفک ناوتیم

 . مثق ناتسار هقالخ ناب رد اه هتحعلموو مت ریت# ۳

 هدماب دز یاه هصنشم نیرت یساسا + ملیف ناتساد هقالع نا رو نآ یاهنویزوپک و تاک رحو یرادربلق نییدودرییات + ب

 . دنتکیم نایب ؛ دش یرنه مرف كي هب لیدت دیدج عارتخا نیا هک ینادودرد یتمی , انس نارود نیلواردهک ار

 هم دیاب ء نادود نیارد هکلب « دسرین رظنب :یرورش نادنچ «یداکن میاقوو اور تیاعر ,رضاح تعلاقم هلسلس مود لصترب

 یفرمم ریبطخ هارب مدق هکسک مقاولایفو+ دت دزازکن ادیب اب تماص یابنس لالج حوارد" انیس ندش رتهژایب هکد رک هجوت یناپکسو اه بتکح

 یاهیتیل اکتکت و خیالات اد یاهبناج همه یاه یسررب تساهتدم هک دشاب را زکسابس یتیصصختمزا دیاب دهن یم انس نوچ یناوج رته یاه هتشتک

 ,د راذگناجم هتفک انا ريا هتکت چیه ۰ هتخادرب قصت و صفت هب «هنیمز نیارد یاهفوکشمان هشوک و هرفح رهرد هکدنا هدیشرک و دن اهدرک زاعآ ملی

 مکد باش . تشاد دهاوخ دوجو تملاقم هلسلس نیارد یناجبان تافوذحم ًالسم , مبشاب هتشاد یلاعدا نیئچ مناوتت دوخ ام ام

 . دشاب یلماوعزا دننک هملاطم ار < قطات یاس هتیمژرد یمومع تاملاطم» تسق رتدوژ هچره دنلیام هک یناهتآ هبصوتو « ناکدنناوخ یکلصوح
 از ویاب دانآ و هتجرب یاه بتکم , تسا زاغآ هتانسآ دد كتبا هک ی لصت یط رد , درکدهاوخ راداو رتشی داصتخا تیاعر هب اد ام هک

 . دش دهاوخ مقاو لیطعتو هبزجت دزوم « دندوب تماص نادودرخآ ههدردرتومو صعشم كس یارادهک ینهدب زکر ب

 یاباوزرو ریگ یی روغزج ؛ ناربیادد یقیقح ملیف داقتتا بتکم كيب لوصو یارب هک مکه داشا هتکن نیا هب ملیام هدت زاگن « نایاپرد

  ثقمرشیپ و دشز نایرج هب هکد هدب دوخب اررته نیاراتآ دقت هژاجا دناوتیمیک اهنت و " درادن دوج و یرگید ءاد جیهامنیس رتهینیلاکیتکت و یی

 فس نیا,« ددازک ملبف داقتا هارب مدق , تاملاطم نیا نتشاد نودب یدرفرکاو دشاب اش, نآ زا نارودره یاه هصتشمو. نآ یجیرعت

 ْط . , تسا هتخاس هدول[ ار دوخ هکلب « هدرکن شزراییا> ون

 تماصیاهنیس هراب رد یتایلک
 اهآدوج وبتسا(۱) «یطابترا ادص . دیسد دوخ جواب ملیفژاتت وم صوصعب .تماص یامنیسهپشیب تبننآ صاق ایایازمو , تماح ط ناتخرد عاونا زا هک كيتکت ۰ تسماص نارودرد.دنتشاد . میهدرا رت تواضق دروم ها یابتبس یقاو شزرا هرایدح
 کم الماکیناهدنمكمکب هک هقالخرثه نیا نایدصتم هژورما هک یشزداربدانآ, دوخرمعرخآههدرد تایرظن نیقفحم ,قطانیانپم +

 او ارعاش شژراو موهفم  یاهدننکتحاران تاقییضتراتف رکاد هژورما اهنآ رثکاهک هدروآدوجوب . اب . دناهتشادژارپ داضتموش
 ۰ ديشهب یمرثه نیاب یدبدج ناداتسا هب دوخ نادقف اب ؛ دنکیم هدابنیدنچ ندیدو هدهاشم هتیاش زا یدودمم یاه هتشوت رد

 ساصتا رود رورگبدفر طژا داجیاب هک دادیم هژاجتماصژاتت وم . ابداهک هدوب نادودنیهروو دنتسه
 زا یکی هت «تکرحو  -رتنیاو + هاخربو دنت یاهشزب هک. هنرظتبم یاهرته نادویاپو
 ادامجژاناویح یرگید هویشو ی رس یاهتاک یسمریفحت رظنب دیدج تمنص نیا هب
 "عارتخ ان خرب ادامنیسرثاو تردق,لیبفنیاذا  یاه شزرا نآ یارب « دنتسب رگن
 اب نداقم انض نآب یرط زا " هدش لباق یدیدج

 : ِ هن اقحم و یدج مزبسیتیرک كي داختفا ۳

 : دو ارنآ 56 فرطزاو

 ازت



 اف
 رنتشسو هی رهاا هتک رس

 نو ضرر
 فک
 ۳ رب ویو
 زا ترثابف هک یمیهح + هکر

 * احا وز ی هم
 ن٩ازتاسلاق و ورا ۳ تفت

 یا هتتس را
 2 ۶۳ ناو هک و

 لص و یشننج و تک رح دورزب دی
 نیا هک ج-

 و اع كولاید كع ۳
 هچ زک هفت
 ب ۰ و

 ءاض ریعدت ۱ررسک ایزی

 ین رح رب لاحرد هک ی زاب وسرپتپ

 .تنک رح ده تیم تند یکی و
 ۳ هست رو و هام هتشار یهو

 راک رو دوخ یتایح تیصا + ریکا

 هعدیم تسدزا یزاتور

 نیخدومذا یخ رب؛نیا دوجواب
 یسموصعو یقک ی مک و یگتسپر
 دن امد رک ه زاشاءاک تماصیاهلیف رج

 و سیلسو حیحص نایب هک ت تکه اب
 «ملیف تب دونانساد موادتاب مو

 هب رجت و ,یجتس نام]سح هب جانمم

 و مزیت وک هژ تسیاعر دوومرو یقاع

 نویمک ۲ ی نتخاسلی و طسکعر اپ

 تعااب اع وصع هک تسام و زا دا ووو

 ای ریک و لج و یجاتامت تقو تلج
 رم , دش دهاوخ وآ هلصوح ۳

 دوش نامزد اهمیت نیا هک هسریف
 رادسدسب یرظن نینچ هدزعودزپ

 تعقک رو هک جن[ اما ستعام

 بر

 نا ژاسلیف ررموزاب رود هح و رشم تافسبنامز

 تووصب و هتف اب ی رتشسب شد و ریو رم

 وب ههمآ و یا هتفای_ شربرقی تا ورقع

 لهستزوصب زبناوت 7 یاهبلیت هجیتلاب
 عضا و دوشیماهراژاب ها وز یسلسو

 ملی اب رضاح لاحوورک | کا
 اقتا و هدهاشم دوم

 صقن .یا داد هلاشحا ؛ دری دا,

 اما .ووب دعا وخوواب روطص رویروکذم

 هژورمآ هک مت رف نا

 . تماص ناروو یاهملیئژا يا
 3 هطقن زا هکلب , یرتهرظن)ع

 زر نیز
 فا ِ

 رو کنش قالب .دتوک یاب
 1۰ ؟ ۸

 تاب یک هلو لاس هسود نا رود رو هک اح روسری

 ۲ فیت نیا دو.یتم

 موکت: منبقیقوع عج هیت. (هریخ و یتیسوموزو
 ۱ هک

 قبیل شب تشک وج وا
 ولو اهسلیق نیابهیجن نام ل
 یاتادتعت هد شبا یموصع ناب

 یاه نویک ۲ لساقمدو یفرطر

 تا ی ایسایف نیا .دوبک تیک
 تو رتعس رگبد قرط زاو معش

 ههاووخ زنا رق یاهکی رتنا زا
 هتس#

 یفرب هنتسهیفباود ایلام نیا

 تصااص هارو زا ۲ .ميتکت مات هکنآ
 ۳ طظموخ هکب وات ۲ ی
 ی وزب نادرمطس و تب هحب ٩ ی

 و نیشیا ۰ تیقب رک .نوچ

 لوس , ههش هتخاس نیتکن یا

 و تیک کر عو دن راد ووخ رو نامز
 دع دننها رخت یقلت مدد" «تسخ و هر

 ناتساونان اب رج یّتسس هتیمز نیمهرد
 نآ یعدع یخ رب هکت ماص یاهملبن

 بلای تاعیقوت رووجو هب ۰ هلتسه

 < ملیت یه هنعص یالبال رو هدش

 ههشمپ رشت واصتخام ین ویسک ۲ اهت ۲ ی ع

 ف ناکدکی رتهزاتقک زا یتالمج اب

 -وورکیم هلمحنآب ومراشاب هدبد رک
 نب رتکچ وک ام تسا رتهب هتیمز نیا رد

 دورک )ریز . ميدوآبت لصب ینعب
 طقف سقن نیا ۰ نا ربا زا حداخ

 + تشاو دوح و تماص یاهملقرد

 دوج و قْصان یاپسلم ههرداجنا رد

 نیا زا یناربا یور امتیسو دراد

 اچ اشاست نی رن تعب با یکی تهج
 تودنب | رسبو تسا ناپج رد ملیف

 روم د یملق اش هبابیم یتصرف
 هتک مههاشم , لامک و ماش , هتسویپ
 رو مهننک تخا ران یاهمطت ههاشو

 . دشاب ی حرط .تق رشیپ رسم
 هک ت ماص یاهملت ناک هن زاس

 هتنشادت رایثخا رو رب وصت رج یاهلبس و

 مشچ ءاد زا تسیاب یمارزبچ هو

 یاون » دن زاس لقتنم یجاشامت هب

 هسعزرر او ووخ رکفت و لر هقالخ
 و دنتشادش اراک یرص, تاملاطم

 تابع یاهشیس یا رب یخ یاه با ویبس
 ووج و اب ءزو رما هک وووآ ووج وب
 زا در و تیمها ژ وتهب [اهصنیش هفاسا

 رو ام مهر ژوله دا هات تحو

 ان یا رب هکب
 «ژان وس رم هنالف

 هسوم ایواقبآ ن وجن یاهو

9 
 یانیم]ا ابنیا هه هاگسو لص

 یو وآت سو ووج# هک ساتاص

 نییماضم غیرت وووقم د>

 یرتع یو رع کی ,داجیاب قلح
 هب وسبهچ یاب درب یا 29 هه

 یاب 1 رهاشفطلا ودو رگ هح رع نا

 نک و هلو رای تح که ودوآد وجوج

 یشیشن زا یزایسب شذ# یاس
 تسا نزفم

 یسهب یا قطان . لاحس اب

 ار و هش هات هدرب هب هک دون

 هکسبا یقیقح ینابن و لا یتمس و وان هب
 دزک قم ميفکن یک زی1 وام

 وز هکت سنا رو لا

 و ویس ریسک یعونصمرقب< آنبع
 هنر دف طالب اف هک تسا

 مگا ان یاس و ره ۰ شام الخ

 هیاح رد .دو رزامشب زی تققح

 راسع یاصت وهسرع * تعاصیاتس

 تره هک دوب سیم یاح روکش

 ادح تققح زا _یلماک نویسرما

 مزیلیتساالماک اهشبق نبا دن راقگیم
 و زیهب امار اهنآ ی اهر لک ۲. هوم

 هنر صآ هتلایمتکر و .تازاشا

 و رتکا راک" رطن زا و + هتعاو

 راس یلاهنا و هواس نوبسا وتیس

 هدف رم

 یا رب ادیان ساک توورض

 بفشک اهژلاس تام وک و وصخم ؛ملیف

 دوجو نودب هک نتشار و دن درک

 نیاو» یکیدزن ناکسا ,توص

 2و * هقرص قناشحب_یراد ریل
 هام تسعب یزاروشو یخ طبا

 رنه تیز از ب مقاولا ین

 ریو زن دوسباب۱راشیسو رج یموع

 تسص درک جنس تقبفعاب نآ
 س یشوزهباصرج + ٌراغآ رو امنیس

 قبض اب یسلکب هک _یصاخ

 هترص تشاد توافست حراس

 +7 هب امص نتخهتاشااما .ورکین

 هبتاهشورهیاسب یاءژأت ناب
 عو» نیسیکع زیان باک
 هکر مهتگی ره یا هدف دم هدر

 رکا و هش گیورت فیقبب ریو
 ياه نعور هباسو رب واست یزور

 و سیار او :ایتبح هلن را رو کن ر

 ۵ وط شب تباسر

 اب یا ترمق

 ووب ریقپ ۵

 رم دن ایتیاردیم هتل
 مرا نکن نیاشیس هاب هد

 ۷ ريتا روطس رد هک يمان دام
۳۳ ۷ 

 رزق هاب منا رک زا حس یخ
 :یهومبار يقعسس

 + رس یوووووو اس یتسا نت

 ۱0۳۳ ی
 نلرتسادمع . هیس توربو دو هک
 4  سحجنت, بالای 31 .تعحا ی

 تنضلايمو صریح نی رت یاس یا وش و
 نخ رتسک ار شم له ره و تسیقک ک

 روا یلابو«یلاشب ۰ مهد

 رانی یلاوح .یایلسا اس کص تب

 اف و یشیاسآ رقم 0 و هتد
 ۳ گام زاتوروم یناسح

 .يواخ رته ی وصخ رو "اهر

 رارنع و یگان اب اهن,هن رطتسم

 ِ دو .نکاتتتسا کدو دن زاد کورس

 تاچ وگو زیدخاب هروشبا
 هنر نم اراتبسهچ اچ

 زاکتا + ال هک هنیتاعا دو رتح

 ..تسآطوب رع رب لادحا و تاساصحا
 . نادقن هکه کم عاوخ هج وتصب رد

 کباب طبتت ار رتها نیا هک. ادص
 .دیساب «تخاسیم طوب رم و رفتم سح

 زو تر زد ییاهتسووفعم راچبا

 .یتقاوخوخ اب ۱: زویپاع
 3 موس لصق رد هک هب وکه مآ

 ی اسورتم :تماقم
 تن رک هاو

 وفا .تیفب رک هک نوع
 ۷ دنتساخ رب یرکمد ناورم

 ناو رس یا .هتنک لادشا اروا

 دو ریو یعاتحا میهن رم
 هم هک هتننطاو رظع زوو هن ووب

 رک هورپ هب ۱و رتقبع و رت» زمع



 تکن ووصت ترفاسم هک ب

 تساهووب ن یاهرهشذا یکم
 ۹ ی

 بار یرتمونیئ دنچ نیمه یخ

 یتقو . مبتقد دانم ره دی

 ج می دسز دصقی

 زی زع یافا درن (زات وم) ناطاب

 تیاده ویدونسا دادرپلیف ید

 زبم تشپ دد هک ناشبا و دندرک
 دیدادامات درب راک لوفشء ات وم

 رس. یاچ مال مسارم و ۱

 یبپس و دمآ "یاجب » یسیلاوحا
 ۳۲۲۳ وز

 هتشاذگ یلدنسلسمنابهرد اهیلرب

 همادا شراکب یعیفد .ميتشن و دش

 ِ ملییاشآش زین اعمو داد

 دات وم زیم هدرپ یود «لاحخوخ

 دیسر اد رظنب هکیدوطب .متخادرپ

 هیت بلاچ یدودجات درگ ذع ملیخ

 یثشوگ و یس اسب یمیفد و هدخ

 لانتشا نآ یتقدومأب فمول ادیاذ
 یعیت دزپ زع. تشاد

 زجب هک دو ربع دام امیاتیس یاه

 یتف دوما یدادرملخ

 داد ربملین هلجذ

 اجت| شووش وا .دهدیع

 ننخومآ و هملاطمتیج ریخ+ككنج

 دوچ و تند توری هب امنیسنم
 یداد ملی دوما رد یتف رشیپ تسن اوت

 تفرگ شیپ دد اد رصمها رد, انبسک

 تدم.دومن تمی رخ داغ فا داق ه»

 رم ویدونسا دد مین و لاسوج
 - ملیف هدود لاتمارصم اب

 ملیفيسداپ لویدونسا هلصاغالب

 ۹ هه جم حصر
 ( یزبور و سخ ٩9 ید هد و

 2 < هرز ِ
 دمو هی ی وا

 لپم سیب و یطا دی

 سی وح یلصا نطومن وخ نی

 یاه تیلاعف ء دیس ز

 سر گود وتس

 ودنیا .تشکانشآ (هفانم یدیم)

 امیس رومابتسد اقفتم اهتدم رفت

 نا وراک )یوبدوتسادع یدنچ و دن دز

 ودنیاملبف نیل وا .دندرک اب ار(ملیف

 اد مان (نیئوخ باتپم)

 روک ذمملیف .دنتخاسهدیدع تالکتم

 هتافساتدوب یملاج راک هکبدوچ راب

 یاهدافتسا شیاک رشوناخ زپ زعیا رب
 وتشن یعیف اد ییک

 مدرمذا یاهدعقوذ یاطم راب را

 هیهتاز (هشحرفیم دیشدوخ] ملیق

 دیدش لاقتسا ددوم ملبفنیا .دوش

 اب .تفالت سپ .یعیفددش مقاو

 ی ژادم و دوخیرخ
 حتد هک یدرم ] ملف زا یرادفم

 تفرو تشادربتسد نآ ذا (دربیم

 » شرف یتاهنتیان دهد هعاد

 رو

 دوعا مامتو تفرپدب ارتالکش

 دمی تفو نآ زا .دن درس یوتسدپ

 ملیف هیهت هب < لاحشوخ هنهرب
 تبخادرب یلادم:یسخ هتشرن

 ام و تسامامتاهب ورابب رفت

 میداد زاستنو» زسم هدرب یود

 منی یم ارنآذا ییاهتسق

 درک ماین ار شراک یعبف دیتقو

 و دشنشورنأتاو دز اد رب دیلک

 تخادرپ اماب وگتفگب سبس

 نیا دد اهنت و هکی :هکت قگیم
 -ههردنکبپ راک روانپپ یوپدوتسا
 و دداد هدهب ینف یاهراک هترک

 قدذناوتبمن اهننتسد هک د وب دقتعم

 هل کز دز دز دز دز هد دز زد به اب هک 4

 یر یا ِ

 زی ۵

 ۴ هیه

 ۷ و اه ۵ هیالخ و
 ۰ برا سم رب ۲ وطن ۲ ملیقراچ ان و د رب راک

 [نیوخ
 ۸ هک روطنا نوچو متخاس ۸

۳ -. 7 1 
 ۲ + .دننناک همه د رکن راک مشآ رچ + متفا

 ۹ و یاس م باطمنیانابب تفک .دبنف رگن

 شاهدنی 7 هلوف هب یراودیعا تااهن یعیف رزیزع

 1 دی » دراد سراف حیلخ یاهبآ



 دوخ هدنیآ ملیق
 دبی را یر ّض

 «یامز اه دشاب , کامدرک دلت
 ۹ ور ملی

 نواتفمد مو دیایهدرب ک
 واجد دنک

 تنم رکید هکت عو هات

 ایا ؛دوب هتقای همتاخیمم
 - امزاو دخ

709۳ 
 ۵ نود می ورب ویدوتسا ک

 ناسا , یررب یاهوتاب 2
 هک , رز

 هل
 وا اب هک ت سا

 ونشم تقسو هدع

 ات شوپمآاسض دنتسپ ۲۱ یزاب)

 اشرآوت رزب ره وشو

 شب .دنهصمدبد نآت

 تسحر ردمچ » نادنم رته هک اعقاو

 د راد هخرعمو رسا ز رتهودنشکسم

 تق ( لوضتلاو۱ ) تقو ییادد

 شدم رنه رهوش و شوپسنیا مرظب

 هورکن اش ریس مو رم باسج یب لوپ
 هک و لغمهشس رنه هدع تك سح دصق و

 دها وعیم لوبا هک م دید + د:۱هد رک

 - رها رو هک دو

 احا ی 

 تصحصتاتط رب «د

 نح نفس هی ریحهط

 هضع و و 

 یشیجگ یادق کج و هش یخ

 هر هی ته

 زا دا تاک زا دن مس

 سا مووبصا 2 رح

 ع ,یتق كبرب ( رشد

 بسا رب دبیر .تسیص

 نوای < نازح یتح

 يا رت نیت ون" تا

 ؟یظخ نیا .تس# هدرک اب

 هک تا و ریتم رخ

 و ور هک < رو

 ها رخ یار روح عرب

 ی

 گی منیجر و وهم

 متکیم نوشت



 مجنپ هلپ
 نامی رنه
 حاد رگ راک و«دننک هیهق

 رگنپماگ تربار سس یلک یب رگ دنالپم ی
 دلاکچیهد را[

 رف را و ناردا رب ینامک یگت ر لوصحم
 ثكپ هدهاشیب هک یرگاتاح

 دب اتم كاکجه درقآ ۲ هتاس لف

 طیحم یزارترب و ناحیه داجبازج
 یممم هسقله ؛ تشحوو نظ هوس

 زبن عقاولاین و «دپ اب یمن واراگ رد

 ۰ لاحلا طسوتم هدننس كب یارب

 ه كاکجهراک هتمزدد نرتشب تكدد

 یدورشنادنچ « :تسا ریذپ ناکما
 دس رم رظنم

 بش و ین داجن تیقق ومی تویقو مراد بی اما

 نلمب دد مه ناد هک نیاریگ)رق
 یودات اب تبسن یموص تواضتنیه

 تسا هتفپن

 تاتجح

 ران آهک تن یکش

 ایتبیس تداحت رظن هطقن

 هب ین دنته 4دشعو هاگنام

 یاههتخاس یا ین داجت یاهولپ

 و ظقف اهن آ فدهو دوشیم رشتنموآ

 نادررگ راک مات ؛اهوط ات یپارد .هنکبه ِ 9

 و ناگ ی ٍ 3 هاکدبم نه یماصا ارت .تشدپ
 دروعیم مشچب . ملیف ناونع یتح

 رماک كنارف یاعآ

 كاروب ون *عانذو وب

 . هزورمانان اد رگ راک دم ردیاتتهو

 ؛ دوری ارد

 هداد دوتسد اهن آب هک هچن ؟قیاطم

 یلیدبن و ربیع نی رتکچ و گ نوه+هفت
 و دننکیم طیض راوش يود هج

 نی رتکچ ول السا اپ ۲دسرج دون

 زلعن وموناتسادیگن وگجدج یربث ات
 هه راه

 مویدم دیابتف درخت یو
 اتم دام :دداب نهج زک راک
 نادرگ داک موی -تلاجیه ینهاهاتحا
 یرگیب لودر رحمین [لیلاد تا
 قوسفرداد تاتتچیه مان, تس#
 دن دو آاپددوجوب ملیف یلما ناوق
 نیقوم ماش . دوخ قدر نیا
 یاب« انیمیلارب ياهتحم یولاهج
 یناورک راک مافعیا ید ادراک

 تسرد

 یارب مد ننچ تقی

 تسامتیس

 داجپا رج یچاشامن هک مک
 یرگبد هتکن؛ ناجیهوتشح و طیحم

 هک اما . دنی یمن تاکچیهراک رد
 هتمزرد داقتاو تسب هژاچ

 تسددپاب

 هلن هگد هد ییخشت و ۳ اس ككپ هک دهد صیضشت وهد رب
 هد + كاکچبهیت داجن یاه تبقق وم

 مخ خون هچ ربثات تح

 ت یلاتب یوق لیمنت تیاباق

 لیخت تیلب اقو ینف غوبت

 یلط»ساسا !تسا هنوگچ كيملیف
 دوخ رات ]بل اقدد تاکچبه هکنآ

 تامکب اپن

 درمملف

 ید را ی تی هد ماهان حدد هب یجلاق
 ۰ کت رظن هه زوهک دن زاس

 دنا وتیما ینفتف رخ وارد وج یربچ

 تند اپ وا نیددد ِ

 اههتحم : یاهاداتسا یرگباصحد

 دوخ یاه هءاگرظن « دنکیم لدیاد
 رگی زاب كاپ ناوتمب .دهني ریغاد

 نلع ددو ناگشیپ رنه نایم ددیق اضا
 و « دلولبم نان [تاک حد لاه
 دوج واهتن هک درد اب دوچوب یلیق

 راک یمضت ارم« شن ادرگ داک مان

 نایطا دهدد دم ینداجت درست

 تسایفاک نآ شعب

 هک درک دوصت دیابت لاحنیا ۷
 واسه نسیدوت هلحزا كاکجج
 هدوبنامادد یفارگرنامنیم نیدقن»

 یا هوبه یو « شیپ اهلاس . تسا
 ]عمق او نوع 9م رم
 تهادیب؛ نآ طادوظنمهگ درک عام!

 روطب نیددد گدرب یفاه تحع
 ۱ یراپمطین هفیقبمد تیمردچوادم
 ] اپ رک دنیردت)رطنیا هکتسا یمیج

 هد ناب نیدنچ تابضتم هک
 تشادیب دد اد یا هفبتد

 بلاچدابسب ینف هب رجناكب یظن 1 راپب ِ تاپ 1
 ؛ قیفد یزاس هنحص هب حامد
 ملیف موس دمب هنادایشه باتح
 و سان یزادرپ دون ونامز,یتعپ
 هقبلس نپا هنافساتم اما دوب حبحص

 لماشلبوط یاهراون هک «یشیامآ

 و هحص نویک ۲ .فماطم تک رح

 یفرطز).دادیم هچبتت |دهنحم دوخ
 درکمكمگ ملیف یوم ندشهته اب
 هکار ژاتوملصا رگبد فرطزاد
 و ؛ یساسا یاههیاپ زا یکی
 تسایزاسملبف هتشدنی رتمچ»م:یخ رب

  مشاو
 تشاکناپم هدیدان

 بکس: اونی یفایفالپ نینچ هک درب
 یلیدیب و نیس زاتوم یاطارد

 )۱ رت بلاچ و رثرثوم و دنپاب
 دنا هدش یدادربلیف هک دوطنآ

 نفنادا دا وه هچبجنل اب سنپ ۲ رظن

 یفاهسا هوبش ژات وم هنالخ

 دا رق دیدشتالح ددوء !دتاکچیه
 اهلاسارمریش نیاتاکچیه
 لاحرهب اما درک ها

 هگددوآ دوجوب یملبف هویشن

  .یانپسرد یدورب هک «نازخیاهک ری» ملیف)ا يناشامتهنحسفپ

 ده دهاوخ هدراهگ شان ضرب لاتسب رک

۱ 
 اه دهد ۴

 تاتجیم
 یمانکب | رظا

 دپ و «مجنپ هلب» نیهد

 و هلمجنم

 ناتطو ید ۳ 2 عوقب اس رلااب تخام نما تای
 یاه نرسکآ و رفسنت ۷ ۸

 لب زا یا - هقبال دد اه
 ییاجن ۲ زاانض.دپ وجبم نانداپآ
 موریمان ملیق لتم مه «مجنپ هلپ»

 ادووخ

 ده ساپتفا رنأن سیپ تكپ زا
 راپب مادقا ات هدیشرک تكاکچیه
 بن نی |هیچث دد ی است د بلاج

 زاپ و" دثاب هک ینعمنیدب :دهداجنا
 یزادرپ هنحسكاب یا رب یل امذیسضب رظ
 ءادقا نیا رد یو .دسبولپ یرت ان
 لیغت د رگدب امزآ عیط زا اب هک

 ی
 در هچنانچ.تسا هتفاپ نیر

 زا یفان تاریضت و

 تدشو ناجیه

 ۳ ۰ هحفص رد هیقب



 یلاکچیمد رفلآ

 با رطضاد ن رایچیهیبدخ ؟مجنب هلن ملیف نادرگ راک
 تسا نکنم تردد دل

 » دحاو نوسط« تب

 کم دوخ هناگادج ملف

 تا شرامتتس

 ار شیوخ راک ۳ داتچم»

 دب ابااس تسا هتخ اش برح

 ۳ ناجیم داج! هقپ رط دم

 نبا یو دروآ تسدپ يماهام
 هک ینااله» و ینشاچ پد نیم هه
 هتاضا هناگی د دحار هفیرط 2
 هتپهر مزا هه یرانآ دنا ی

 هش عناتسود امت جسد ی
 مینو :موب هنک زاید ۳

 هداس ینیتنلد عضب ی فق ات 9
 دی اب زا سد اب یدک نا

1 
 ۳ تاپ کس

 نت رو ار نام
 حرط و درپگپ رظن

 و هلن رو+ ولچ اب ایدوخ ۳ رپ

 سد ی

 ییپوخ رهن واوظا»» ۳

 یا دون ید دیوخ هتکند
 مل حالطعا دد

 نا ون یم حالطصاب و .دننکیم
 یلبه

 4 هل و یس
 رد ؛ دیمان هزراپم درو«

 هشق یسلیش نب ۰ 4

 رد و دوب اسیاوسصهپ نامنحاس

 عاه ,نهوج ول یمدا

 تن دس
 هه

 ۷و و یار

۰ 

 دلافم لس

 اط۰ تسارزاف] انس

 وخ موص هرخالاب و" نا

 تك

 ۱ چیه

۱۹ ۷ 

 ۴ هک

 5 . ی وک د ساپا جرص
 نااتس ۳۲ ۹ ,

 ۲ نر ه یلاپنی

 »سحر 1

 اوخهج وت لباق
 (زیزع تاک دنناوخ اس ۴8۶0 ۵۵۷

 ان اپع هدوس
 نم رییخ رب دپ ایم رسد
 نفدرمهچ نیک اپ اد رنخ

 نلص.. تسا یتسم

 دباک ۱ نی رکساو اب

 - 4 (ساجن ] سوا .ددا و

۳ 

 اد ابتبس «واتس هلجمرد هدب
 ب یو قلت

 یادادلاح رپ «

 «نادم رنح

 هلجعنپا ناک

 ۳ ۳:۹ یااچ دادی ور هچناچ مب
 هد داد لاسرا اد ی

 تفای دیهاوخ هجرن هب هفص نيا دد ناشدوخ مان
 هک زواجت باب هلجح نوتس تاب ۳۱ دح یلاسرا بلام «

 رتیلاجتناشیلاسرا بلاطسه رب رع ناگدنناوخ ار رهبهادهس زا سب
 هشسا وغ يدق هلج+هامتد اچ ود دوش داد صیصتت نا رخید 1

 داد ادانت اهامنیس
 مطت دد دو تا رطاخ

 قیام رتعاح نداتس فا

 ام اب هحفصر

 قاریدم و ناگدنمب ون ۰ نا دنه رشته هوعزا اسخ
 ارج یا

 هتک یرهص

 3 . دن
 یوم و و ویو ویو ویو وی وب وی وی هی نر ور یک رعد داد

 یزمد ببترش هاپشا نپا دزد

 اهنارگ ینارهاوج ر صرصخم
 «ناپ رج ددومردامآو . .دن درب
 «تاکچیه» زاملپفاپ ناو یه ترس

 و ءوعن دد یر هک دون !هیباد

 قرچام نای یار

 «یداکب ارغ» ددالنم .دش اب هد ربن راکب

 يدپدچ ب یج

 ویلادصتا رثا تردف زا( ۲۱

 داب )ول اپدو كي ذومزا یک د مطب
 «تاج قباقورد ۰ دوبهش هداتتسا

 هرحاادناکم تیدودحم (۱۱)

 هرخالاب هدوب هدادرا یف ناتماد» نایب
 مشچ ۱۹۰ ) <« یطعم رچتپا دد

 زالوضن یصعش نوچیه هک نی درد

 یارب یا هلیسدو تنی رگن یم
 تف رم رامش یرجام نعادورپ

 هک یردپ دن درن ؛کاچیهد رنل>
 لاب تشاد + یشورف غرم هنرح

 تالصحتادم7 اپندب نسل دو ۰
 قرص فلتحم یاههتشد هیعذردرا

 ؟ماچنا یسدنیم و
 هع رحب رد هشد نیا هک تس اهم

 اتم ین ادرگداک هک وایدعب

 و ,ینوم راپب

 ابهر هتسج رب هصخشم ,تنرگ

 تسوا 4 یزید حرط » اتیسدد

 نچسدود تش اددا یسکراره

 قد دوخ «تفررا

 هشت

 )دن ناگشیرنه > نا هیواذ, تاب نی داد ین
 بت سدددب ید تسادرلت هدمادم هرجنپكپ زاجراعب فلتخم یاپاوز

 م,دارق هنع ازق

 ووخ 4 ارد ورا یر# سلف

 اهصص ج رط الف اتکریف میمرتار

 9 تسح نور ارشره بخورد

 0 دی هک دادم ییوخ دنتیم
 نا نیا هچ ودها یتیم هچ حل

 .قداپتسد لمداب «کانچمر

 هک نیک آ ر تایل تست رد

 دب تیلپشدژلاپ درم اب «1؟عورف

 ۳ دراو هتنع

 عرحال کت دویدن یزیچ
 ۱ دل هک یتادم لا متادوی اب

 1 .نلتتا دقت تخاونکپ لنش نا
 ق 4 سرو ناو د>



۳ 

 لحس یئولنس

 دوب هدش هدر و]

 نازوسباتف آ ریذا دزور مامتدن دوب

 -رهش ككي ددتسا یهیدب و دننک راک

 هاتمافا یرقن رازه تده ناتس

 انخ لیاسو نآ ود هک

 دشاس هتشاد دوجو یتاک «ژادتاپ

 هناتخهوخ دل اما تصدب لکسشم

 ددرو لیونادرهش لرئع تاماقع

 بوط و یمومع یاهرعتسا ماش

 نانک راک یار
 نیاذا و دندوب هدادرا رق یناجم

 و دازآ وسیدوتسا

 میدوب هافررد یدودحانام ظاحل

 ی را ومكامک ًامغا و لب ون اد رهش هنکنح

 دن دوم كرزب ملیف نیا مایناو هیهش

 1 «دولپ تبازبلارداپتب
 اپذا یک اتنک نانسب ان یاهرکتبخ

 تنون ] رد :دش شوهدم و دمآرد

 ًاببرقن) دیوسبیم نزوب یمالوا
۳ 

 مرگ رد:۲ اره

 ءدآ زم دارار « رولپت تا۱ شدو» نهاریپاپ

 راچ اب ملی همانخرامن هدندبون *نمفولدرالیم » هک تسا

 ۶ یاههجب ندرت

 رک ی داد رپملیف نیح

 ریو 3وش ت تادح| وب و وئسا
 یناجم یادازوت ۲ راتخا رد

 یاهامتیارب ناشابل وااب ءا رمه
 راذک دن دم ایمیراد ربملیف

۱ 
 روش هد

 یلع مامت تیقفوم اب داهنشب

 لثم هک یصاخشا تیحا زم دعب

 ءاّسنا دسکع

 شیپ .دنکلبیم ًاههثس رنه رب ورود

 یژرنا رپ و چحمس یاممدآ
 هیث زادعم یودوك, تعاس ۷: هل

 کع نتفرک یارب سکم

 شم اسم

 اش رنه رسژا تسد زین بش
 ریادت هوقب زین هللسم نیا دنتشادیمت رب

 داهنشپ ..دشلح «تنس یداماواو

 ثعاسمیت یا هشیپ رذهره دشرا رقيو
 فرم ماش زا دمب اد دوخ تقوزا

 دوب دای رتافدو سکع ندرکاضما

 دب اش

 نیا ؛بوخ یلو:مورک تا هتسخ

 یادیم ..دوب داورخ زا یتشم هژات

 !دتلاپاهد وپدوئسا ناد رک راک هک
۳ 

 هلدنارذگ اپ ریژ زا بچوببج و
 یا رب یبسانم لدعمات
 لاس رد هک یتاه

 هم هبهن

 هرکی ۰
 «یر

 9 رو للصا باتک
 یلبخ یگبد الاحتا اب ان

 اطنم و ثدا وح .دننک ادیب

 دوخ رد

 ایل ودهذی 1 ۳

 هک و ملا راک اجت ردهک مهار یاد

 , داج
 طاعو دوب مضو نیمهب "دشازاغآ

 یاههداج, 9 يا

 هود هم اب بسانم اددرل 7 ل

 ۵ میلاسیوت زا ناتسادع وف و

 7 اه هناغ ؛ اهاسلک سوصخب نن و
 نا

 ظ و مینک ان هتهک اراهرار |

 جنب ۰::میادرگر ب هتشذگ

 ی.دق نهآءار طغكي میدش

 ۳۰ هحفص رد هبقب

 ذص «انهءورن



 دی#
 عابر هکتوج
 نوکر کد لصت ن
 رتظانمو اههاخد
 دن راوهک یلحم رد ن
 و دوشیم نوع د

 س ؛ رج ذا ناتساکم
 وب هتفرک کای

 نا میجبوخاد تساوح , ینار میم 1 رک ی نک رد

 وتزا لسم نيادداد نیجراح ی راد , ری اس و دف ددمتم یاه ِ

 مه اوه ترارح هچرد رهشپ ارنآ ریظن مذاول . یح,دهدیم
 ووخوت و منژاسلقتنم یکانذگ رد یکد رب رسدود یژاسلبق راک یار

 ردقچ راتنباهک ین زی سدخ یناوتیم " ملیق نبا هیب هکت سه توات

 و دریگیم تقو .. رظن ریذ لاسداب لیدوآابآموب
 عورشنآ هدننک هیهت «سیل ول دب وردو
 هامودادملیف هک میدش قنومامو دش

 هن هاندد علبوت اد» رهش د
 دراو موبطسم یلاعرایس یناوغ : ی

 متپچ هبب لب توا هامدد ام تسا رسد رد
 نیک کف تفرنآ 5

 , و ناذوس باتق7 ريز
 و اسرف تفاطردقج هدن

 رد نآ هیهت یارب هک یدعومژادمب
 مهد زن اب دد ین دوب هدش هنف رک رظن
 باسحنیاب .ميناسرب ناباپب ریماوت

 # ی رث نب

 متفک ...دوشیم یاهدرخ و ءامتفه

 09 اور یو
۳ 

 یکتشهگنا ربیع نابمزار زر هقطنم» ملیف هیهتتدم
 ۳ ۰ الیلعمو تاقالبب مضودو تس
 رد مهنم رغآ «...میدش قف وبامو وکب لانمیاربدب ۳

 روطعن امه,مزاد یمهس ملیف نبا هیهت ی ۳ هاموو تلس
 1 7 و

7 1 ۰ 
 تاطابت را شخب وضع نم ینادیم ه رومیدش زاچانام دمآ شع یدادرم

 1 مو
 , متسه و رشم وینوتسا یمومع

 تدم رب هناضا هک یهاعود نیا
 بلاصمناتساد دشملیف هبب فرص

 رد هک اد یداپسب یوممو یدام
 نیاذا یک دزب یاهملیف هیمت نایرج
 نا «دنبآبم شیپ الویعم لیف
 منا وتیم تا رجب نم الا ...دنکم

 ردزد نویلیممین دودحد» هک م؛
 یرصءدش یتیب شیپ _جداعمرب هلاضا
 ناو هدش < ی رن یب دهقطنم» ج
 غلبءدورد زک رمو روویلاهدد ی
 تسا ینازک

 دز مو رک هاضعا نی دد

 نم بیرج مت «لیوتادو یکیدرت
 ميدافگب وب کس هلغوتز

 دنک دشر یفاک ءزادن هلغ یباات

 ملی یا ههحص یا رب بس

 هلوسم هک دبدش یک دن زاب
 بقا زبت تشاد دوخ ل 3
 هتفو فرص اب درکیمروجم ]ارام
 و هلب بآ نیدنچ ناوارف هبزمز

 + میک ابا اهلسمرد گورپ دس
 ارس هرخالاب بیبم یاهراپکر
 درب یاههتسص یارب هک رک زوجم
 < زیک وک  رهش هب دیدج هداجكی ملیف
 . میلان تادحا

 دن هلنج ی اههسسزا تصس هیهت یع و
 یرسدزد دوش یارب سل در

 تفک ووشب دیاشد یو يصايم ام دوب وا رق هک یه تدا
 نازا و داره < جلال رتس» یا ممکشنار < را و یدار هک یتالکشد بس س ناب وهشنا دم زا ۱ ملیف یاه ر

 ی تک دکور فی ولنا رنو
 ناب رج ملیق ناگراتس زا رگید یکیو «رولوت تباربلا» , تن . ناراپ یدوسیم تالیا # تر ۲ یوم دنا اب ملف یاکرات ی ۳ تی یرماول» دنکب طاش وروع و ,يم رگ نئش وآ و راک طیحبا دنا ونیم « نز» ناف و ۲ رو اضکیماکه یلاو ميعان یمات ۲ شی دوش هچاوم ۵آ " هک زا

 ظا وخم وب دوت- ین نانک راک رورس و یم رگلد بس شب وخ ردپررازه مانپ ظقف نب
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 (یس) کر رءوشز
 سس ۳

 قلص دما هرادآ یو

 دزدی هک یلوبو دنا یتهکتفا

 .دنماصرت ینقت
 و دتفاس ویاکت یشب «زقد#

 * در۲ وری » سس یص #

 هنکصادس نطعوح <« نی ل و زااویج

 «اتوکر یآصوک احو رتتح رصتس یو
 دشاسم بوک یلستت  ریدح هک تس#
 رهاوخ < دلسااح و نیرو
 كتاب یعررتخدو«یروزانازورو

 رج او و و دراد تسود اون و

 دیابت هک شو وطنم
 دنکص یمس تل اود نی ووماح

 1دیلقت یاهسانکسا بلاچ لسع هک
 دنهوتیم نیلخ لفر# 4 دتک فک
 دوخ یقبح نیطاج یریگتسدلب هک
 غازورویوزدآ .دیلت هنر او

 ریرادسرآ و نی تست
 اچ هدنک ریکتسو دهانه

 دنها وعیم شتساف قافتاع زین

۰ 1 3 ۱ 
 یاب روح منع

 دا ویصعسوت هک دتابسص « ربا لب

 فتا رخ سا وان ز

 ماش تم «مل وش یقت ن اد رگ زاک

 ۵ رب وک ین روال - دولت 1
 ها د ۳۷ هب# هبروق

 مروعس یاتیاک ۶: اددک رام

 ۷ر میس ...يادتو را وب ز

۲ 5۲۶۱۴5 ۶۲۳۸۲ 
 (مارد) دوشیمراد ومن سرت

 نو واتس و تت وما راب

 هک رتهپ تک ر ین و ۰

 دیمح دعا هک هلاس دادصتسا رب
 یار .دور راس «تت ومارابو

 «لاسرس محو لکشع شعدع ملت

 زا و دوشم رهاظ لاسی نامرهق
 سهم نان یا ءاعل یراح تراصف روح

 رج «نملاس] ک » نیادوج واب
 رعنا راد هک اوخووخ ردب تب شعن
 ماجو هقریاب رب یاهوزرآ .دزلر
 شزرورو اددوخ دروس یاهیبلط

 و مع دعز رفع نوتکا لابس
 اهنت ه دهد یلت دوخ سا

 وناکشس رتهر یاس هکنب «رتیک ری»
 را رقع امشلاتحت !دملف هلک الوصا

 رهب هک تس# ین اوچ «زتیک ری دهد
 لاح ر» زیچ رهرودو دتس ریه ؟ دووخ
 یورب هنآروک روک واز هظحل رهو
 اروب سلام هجبت رو .و دیاتیع
 وا دوخهکد ریمشی یهازناهرد
 هد هجالوم تکاب نآ رج اغأس

 کثپ « تیک و دو متسلامو تسا
 هبدت سس وامتعاو ییلطماجسح
 تسدبیا رب )روا و ءروآیع دوجوب
  شالتپ راعتقا و ترهش نددوآ

 تاج سح نیاه؟یماگنه و درادیما و <

 داور گیع بوضح هتسجرب
 «ناکشامتسربارومثق تاعرکاک
 یوق کتاب مطخ هک هشاسص

 هبهت یسانتمدرعزا یشاع ميعهتب و
 نلا > مظخ همننک هبهت .تساهءوس

 < نمک ر بدت و نآ تسم راتسو«حو و |
 وب واتس . هتشابیم يوقب لءافاروو
 و «لاسریمح ال ملطع یناتسا روزا
 .تساوسحساتعا جگر شیت ری 3و

 دک رب وکس شر وال « یلاع»

 اقیدج هک «نمروک رجورو ..
 و ناکدتنک هیوع وزج ار دوخ ماغ

 تب دوویلاه ناوج ناتادرک راک
 ویدوتسا ددارو ملخ نیا هدوت
 هدوش هیت < نشک ادوریتناس
 < لاتتت رتشیانکی رمآ> یفایک هک
 . داشتم عیزوت ارنآ

 یئاواح رتازچ زا یکی دج

 هتل هک موادی پر ظرف

 هه هه

 رب مریخ( تعاب دادم راهی را
 جم نهر» فا رم او دوخ میصت
 9 .درگصنا

 ۱ اینا ؟ دح میرییگ انا رتسا دف
 ات اب دون ریظتیم رنع رگبدزاب
 و دوح یحاخ فاخا و دن

 رولت تیاقو یلعدا هک ماش(
 . یترییاههحم یزاسح نا دع راد
 را اسکی وادنراتم ملی
 ههحم رج: درس < تدوبه»>

 وب « نوسمات یک >یرکیع



 5 ی ِِِ
 اباسد ید سس ار : جور ۳

 نم

 دار ین ری سا

 و رز دوم هل دن رق وبتآ سن ٍب تب

 تا روس ر ویلا یر رس ِ

 ِ رونازا رب یخ یتخبی رفقا .یاتح عیب رونتک رج ,ییا + یمف لس هک روا نا عا رتتخد کن .دفاو رگ یار عع ری# روضح+ ناشی رتع ۹ ِس هر یی تیمش
 رای روخ نوک هران شاه دن یخ رب رج هک 4 ای راه سل مات

 تار تحا ون سبک ,تساهدع وان رک ری یو رب اف میاد زی هک دبی دومی زا سال یکی عقرب دیک رب مدد رک  ۱ ی را دنمکسا ۷۳۳ یمن مر دوی تعح لر هفحرب ربع هیون لا درز ء نکا نقاب یم یا رگ هی و سیل" یاس جی هرس ی ۰ یوم ریاست ی مد ذیم لک ۷ ر یق رعد سوم راست اما را ری رگ زاخا هستم یا بجا ریبت | دن وج دادی نگر " سس ۲ ونک ی ۲قلوس .تیعها وب نا نت روح .تن رو رب رگ. و ۲ ۷ هللعسا رب ,یاکنا# « رعر ۰ توستم یلرس ییت رب ۷ وکیوم صحت تبع هلی «ل را کویودق۷ر کت ریضسپ <
 + وتو زند .یدج دک رب یامهکلس) قو دست

 م واسه سو اروم رمارک تو 3 و



  ۳ و و و و و ۰

 ر ردقلا وذ سو ریس : ۱

 در هم هکرادشرو ,/
9 4 ۰ 

 و ور و ور مو

 تسا رتپب منفک هک د رکیمروج و

 هدرگ ینامدوخنایادح رسات ا رتافالم
 دادرسا دهدنخ می زبهرب تیسرژاو

 یمزل مرک یا وهنیادو سبتتک و
 و ربخ متفک مرادن متک ندیشوپهب
 متسشن یلدنص یورش ولپپ

 یهاوخیم شی اجک زا تفک ی توت
 خیدات هحفص راذک متفک منک خورش

 ملوا لاوئسو هدن اد رک فس یبکار
 زایمگ و هدربلبق لاسودو یسهبا»
 هداوناخ و ینوت تب وفط تیشو,

 )بم رو

 سا زا رتجخ د هوس و
9 

 سپ هصالخدوب ناز نیتنادت اهنآ

 لفش لابند و یکدنود لاسود ز

 ساب اندکی اب مددب نتشک یتسیتدآ

 ینان همقل و هدش یطابخ لوئشم
 من ایم ایادب نم هک دروآیم تسدب

 مدشم ردب داب رس یدحأت مهنم هتبلا

 یرسب بحاص مردپ هکتیا زا یلو
 رن نیبشوخ یکدن زب یدحائدوب هدش
 هچدوبلیمافت نیا ماستاب یلو هدش

 >لحمددا دیک دن ز ءافتکا مردپ لیلق

 ییت رک ینوت و ردتلاوذ

 نم ادوبجم و درکیبن ییوخ اتبست
 كرزب اهرب بیجو اهدزد هلحمرد

 مدوب ( هلاس۸ ) مداددای و مدشیم
 تسدهیاسهسنجان یاههچب اب هک

 «یرب بیج لیبق | كان رط:یاهراک هب
 یداد هدنذ بش و هدز یشک وقاچ
 یارابمدوب هک هلاسهدزاب ومیدرکیم
 هلجءهتسدتساب رتمس اههچب یفغم
 امقاوو مددوآ تسدب اد نامدوخ

 تفاک ندرک و یوق یدرم اددوخ
 اب نادنذ رد یزور ات متشادنپیم

 ها رهک هلحم یاهرسنازا یکیحیاصن

 و تخومآ نمب یتسدد و یتساد

 مهاوخ صغشت ۲ نویدم مدادرمعات
 هدیشک حیف یاهراک زا تسد دوب
 نی رتهب زا یک یگل اسهدزا ودنسردو
 مدوب هسردم ناکنهآ شیپ

 زوتتالیمحت هب مجادیتقو

 تب ءام شه کنگ مدرک لاوئس
 هک متشادن هطسوتم هردو مامتا»

 كرت هب هوبجم ارم مدد كنچ
 یئایدد یورپن هب و هدرکلپححت
 راسفنارتارب ها:هسزاسپ و متسویپ

 ششوهدید بیحآ تعسمی اهاپ یبب
 دیماان و هدشلف مياهاپ مامت هتفه
 هن اغطب رمبا وخنخت یورین اکدن ززا

 اهرتک دداب تامحزاب هک مدیشک زا رد

 یوریت ذا ارم و بوخ میاهاپ

 ابرلب هبنرمودو صخرم یلایدد
 جلاکب ومامت ارهطسوتمهدودو هتفر

 اركيناما ددتمسق جلاک ردمدشدرا و

 دد داب نیلدا یارب و هدرک مابت

 «مرنكنسو همانشیامن دد كروب وین
 است مفوفح هنبلا متسچ تک رش
 را رتشب هننهراپچ یلو دوببوخ
 قافئاب و ملبلق دمآ رد اب مدرن
 هانشپ امن نامدوخ یزورن ۲ یاتفر
 اهانت شرسپ اد ( بزم تور )
 !» يلوت فرح اجنپارد میدراذگ

 ۷ - مرا كنم بوجخ متفک و هدبرب
 !اجآیزورمامافمو اجک زبزع تور

 وب زیزع تدد نابه زد هلبتفک

 لدا لد و هداد ناش ار مرنه هک
 اجنیا رد دع داذگ او نمب یفالطرسپ

 شومآرفار شغو هایت هکنیالشمی و

 شبدو وبل اه دنخبل اپ دشاب هدرک

 بئذا يکي هک نیتشدلک ی اف تک
 اکدیدمیاهتدم و دو ویل اه ناگ دننک

 لات رتی| لاسروپ وبیویدوتسارد
 دارم تشاد 1د ین ادرک ذاک تبس
 + دید (:یلالط سپ ) همانشیان



 یسنادرگ راگل وما
 بایط رهچونم : هتشول | ترا ی

 1 چرم ور وجه هجا ین دا ملیف نا و رگ اس 4 رها شت دا ۳ اگیوق فج
 تا

 تاک )و ( ۱
 ییغشنالناگار هنحمرد تلاحو ۷1: مرا را یینوبع)
 هژادناهچاتهنحصود (نویسیذوپمگ ) هک دننسه هاگ یک ده یو هام

 دی اهم ربا (تاز) تسالبر
 هکینادرگ راک و دشابیم دیفمراپسب ملیفرپن اند (نویسب)وبمک) 1
 ددرگیم قفوم دوخراک رد داد یقیفد رظل دوما هنوگنیار
 یلعب دچیه تسا ثحب دروماجنپ ارد هک (نوبسب زوپمک )زا سن دو

 ندادزآرفب طوب رم نآ . دن دادن دداک رد اپیذروطب هابشا نداددا اب

 رظنب نبنچ (تاک) نامزرد هک یروطب دشابیمدداک لغاددد تاعوطوم
 ریز نیئاوق ننشاد نآنداد ماجنا یارب . دهجیم عوضوم هکادسرت

 : تسا مژ

 رگیدکبب دیاب هک هنحصود یارب یتسیاب یلصا عوضوم ب ۱ 1
 . دریک رارق هیجان كيدد دن درک لسر

 نیلاپدد (نیرسن)د بچدالاب تسقدد (جربا)د هنحمددرکا

 ضق .دنشاب یحاون نامهدد دیاب زین یدمب هنعسدد دنشابیمرداک تسارو

 تهچ ربیفآتعرسب (تفک)عقومدد یچاشامت مشچ هک دوشیمببس لمصانیا
 . ددرک شوشنم هظحل نامهددوا رگثو دهد

 : تسا (نویسیژ وپمک )ربیفت نوناق نیمود - ۲
 (تاشكنال) هب (تاشكنال) كيزا هکن [یاجب تسارتهب یلیخ

 كيزا مینک (تفک) رگید (تاشمویدم)هب (تاش مویدم) كيزا ایرکید
 رگبد (تاشكال)ب (پآزولک) كيزاو (تاشمویدم) هب (تاشكنال)
 .مینابن (تک)

 : دشابیم اههنحصنیب هی واز رییغت نوناق نیموس -۳

 اههعصفلتخم یاب اوژزا هگدرشیعس دی اب یرادربلیف عقومرد
 رارسق تفرگنرارسق دوخ لحمرد غوضومرک اات دون یدادربلیثاد
 . دسرب رظنب یفزج هطوب رم هبحانرد عوضوم نتنرگن

 ؛ تکرح

 .دنشاب تبحص لوفشم یفاطارد هشیپ رثهودرکا ؛ تک رح لئالد
 وورادیمرب زبم یودزا یداکیم تساخرب یلدنص یزرذا اهنآا یگب
 هب ابن قاطا لوط رد نیز میقب عورش دنکبم نشور ارنآ هکیلا»
 دنکبم بت شیارمشچاب ادوارگید هشیپ رثه , دوشیم كيدرا یداهب#
 تکرح لاحدد ار هنحس وا مشچ هچب ردزا نیبدود هک تسا تفت
 ۱ , ورادیهاگن
 :دیدج رظانمنیب رود دننک یم تک رح ناکشیب رثه هک ررطناه ۳

 رکیدکیاب فلتعم یاههنحص نیاو دنکیم یرادربلبلار دیدج یاب 7
 , دنهدیمار (سناکس) كي لیکشتد هنوشم ُ

 دداذگیمن زکره دزاسیم حوراپ ار لیف هکنآ رب هوا تر ۳۰
 ,دوش هتسخ هرظنم تباب هد ۱

 ددتکرح عون ود نادرگ راک هک میدش هتکن نیا یی را 0

 .غوجوم تکرحو نییرود تکرج ها
 تبات نییدود ..تسا عوضوم تکرحب یکتم نیددد شو

 یا ریق دد دوام ۲ یار ۲ زکیدکب(عرضود»

 گرو هب يابد عوضرم ت رج + تاک رخ نپ

 ۱۳ ارد دور و (تارن)
 اامهکی نا رییغت رح لئالد ریتم ون بز ۱ و .تگرح لناب رو هد هداو حرش بلطم

 یلصا تف رح
۱- 131/616101 -0011:۷۲) 
 ها تفرطب نرود نآ هد هک تسپاهداح تل رح (نیاكارت)

 یچاهات تند ندرگ دددحم نا هدبافو دنکیم تک رح ینبشاب عوضوم
 تسا یصوصخ تسناب سخش ثابت

۲ ۲۵6-0 (0۵0-:0010] 
 ۲ یضسب رد تسا (نیا تلارت) لب افم هطق تسرد (تدآ شا رت)

 یسناکتس( نیاتارت) کت ذا سپ یهاگاپ دشاب تشاد (سناکس) همادا فارس یموهفم دیابهبلا . ددریمداکب سناکس كبزاغآ یارب مقاوم
 هیانمژاغآ اد یرگید ساکس (ثداكاارن) اپ ددنبیماد

 * (نباكاد) ۱ ۸۱-۱۸ - ۳
 و )ثكی (تاه تنول)اب (تاشمریدم) كيذا تسا یلاقتا

 .وریگعماجن | موضوم تک رح هلبسوب هک (پبآ )ول )النم (تاش
 (یدا كاد) ۷۳۸۱۱-۸۱۷۸۷
 مربدم) 4 (بآ زر )ذا لافتا نآ و تسا (نیاكاو) سکع

 .وربذپب ماجنا عوضوم تک رح هلبسوپ هک (تاشتندر) اب (تاش
 (تاخولاث) 1۱001۱0۱۷5۱01 - ۰
 ۰ ه ارنآ ندغ كيهزن و هدرک(كارن) كرحنم عوضوم تیعب نییددد جنب او تب اشبم تک رج وضوممهو نیدودمه (تاشول ان)رد

 ههدیم ناش هیمژربفتاپ نکیل دیدج ثاعوضوم
 ۱ یلصا عوضوم فع ابولجزا یدبدچ عوضوم . میاتبسیطتار عوضوم(ا رت )اب (ناب) هلیسوب تک رحعورشرد . > هجمژا یلساعوضوم نیش جداخودپدج عوشوم بیعت - +

 # اوم یودرب نی دود دوشم حداخرداک ژا یلصا ع وضوم هکیلاحرد
  یرگینقرتغپ تافودوم لمافادب هک هوضوم بخت » بیج 3 دب امنیه بوت دیدج

 ی عوضوم هکنباجم تسالبف تکرعب هیش تک رخ با
 از صوت یارب بلاچمت» لپ تکرح نپا , دوشمن جداخ هنحم
 .تسا هورگ كي رفت

 هد (پآذوظک) كاب هدرکتکرخ نیدود فرطب هورگ كيزا سا (یاا) نه الا یاب تکرح نی 2 درفكی ءورگكيزا لات - ۸
 هلصافجداخدد یاصا هورگلاح . هریکیمدارف یسدع ینوناک
 ۰ هرگیمزک رمتم (پآ لک ) یوررب هدننی تفدو دشام (وجم)

 3 ۶ وضوم دجلماش هک هحس كي اب تک رحیباعورغ ۱و یک هکاحدد عوضوماپ بی - ٩

 ارتژاپ (اپ )وااب نی دود هدشدود نارگیدزا اچ ]زر ۳
 »دن ورگپم حراخ هلحص)ا رگید تاعوضومو دهدرم

 ی

۶ 



 دل رامدب و دراچپ ر
 اد ضمح تم ح ا

 شزرا رب وتیمها اب ر
 هدمع ناک دن زاسنب ؛ شیپ اهتدمژآ

 تا زنم و ماقم ناپج و دوویلاه
 (نوتسلبامیئ ول ) تساهنشاد یدایز
 رد و كرزب ملیف ۱۹۳۰ لاس دود

 تعاسار «تسن یربخبرغ هپبج
 راکساء زیاجذخ| رب « الع ملیف نیاو

 سی یا هزیاج:لاس ملیف نی رتمب
 نادرگ راک نیرت دنمرسته ناوتعب

 لاس دد . دوش (نوتسلبام)بیصت
 هشیپ رنه ( رب وک یداک ۱ ۱
 تسخن لد یانفبا رطاخب فو رمم

 < كروب هخوجرح » یتج ملیف
 نآ زا و دیسد اهتقنوم نپرنالاب
 عباقوژا یتیمهااب تالوصحم دیب

 دازابب یندش شومارف یاهکنچ
 «نهآ ءاد دربنو ناوتیمهک دندمآ

 «امیج وبلایاهنش»و «همرب دربت»
 ۰۱۰۵۳ لاس رد . دربمان ار

 ردتک رش رطاعب (ندل وه مایلی و)
 رثا 4۱ ۷هداش هاگتشادزابو ملیف

 درو[ تسدب راکسا (ددلیاویلس ]
 تشذگ رسزا (نامشیژدرف )لاست ایهو
 نت سرد یناکیرسمآ ناژاب رص

 مانب ریظن مک ماین كي ولولوتوه
 تخاس < تبدیاات اجتیا زا ۶

 (سک درپ دداچ,:)ک ۶ ؟لاسدد

 هطقن نی رتالاب» یکنج لبف هی

 تک رش اب 4 نک باعتتا |»

 یناپک رد ادترامدی ودراچید»

 اب ملیفنیا و دناسد ناپاپ ورتع

 یروآ ماس رس شورف و لاباتسآ
 روهشم هدننک هیهتود_ ,دشدرپ»»

۱ 

۱ ۳ 
 ۱«!ترا هدیو هراجرر

 ملیف رد

 را
 ۳و

۰ 

 ِ_ف /
 الط

 دنم رنه وا رکتبم نادرگ راک زا روآ ناجیه رثاكي

 نوساد كراء
 حوت جو و ورمی یو

 بب رثه ؛ینفنانک راک ندب زک رب

 ۱۹۵۵ لاسلب ادا ردنآ هیهت هریغو
 زا ملیف ناکدننک هیبت .دید رک زاغآ

 نتسخاسب میمصت هکیماکنه نامه
 اد سکچیه دنتشاد یملیف. نینچ

 یارب (نوسبادكرام) زا رتقیال

 (نوسب ار) .دنتخانشیمن ین ادرک راک
 نان ادرک راک بلا فالخرت
 ملیاتردنب یلیخ:ناهجای دوویلاه
 شیاپملیف رثک |نیادوجواب .دزایم

 نآ زا ؛ دنبآیمدد راک زا بلاج

 ی ه هیهتدد یو هتشذ
 ما سصعت و

 1 اش هناخو؛

 رسا هح 4 ناغخدد یزورب
 دن اهدوب وا تسها ابو یااشامت

 تشک زابو۱ ۵۳۴ لاسژد(نوسب اد)

 رد |دملیف نیا ,.تخاص اد4تشپب هب

 نی رته فیدد دد نا وتیمن تایقح

 بم ز:؛دزاكاذعم داد دارق یوراثآ

 ناوتیء زین شا یتاذرنهو اپی راک

 یرتا ۱۹۵4 لاس رد . تشذگ

 هیمت < رفصربد متهج > هب موسوم
 یلوسم ینامرهق مایف كی هک درک

 اهملیف نیا زا مادکچیه یلو: دوب
 ارواتفگش و بیجع ره دنتسناوتن
 < الط شزرا » یگنچ ملیف لثم

 یافبایارپ . دنهد ناشن نابن ابجب
 (كرامدیو دراچید)ملیف لوا شقت
 لد ( كدامدبو ) . دش باختتا
 یمات تداپماب اد «سن ددالوج»

 ى #5

 كنیل ر زیام
 یوبپوجصم+

 هخوج رم كي وا ! دیاهنیم یزاب

 نتقاب یارب هک تسا یلاکد رمآ

 ناراک مه كیک اب الطشمش نویلیمود
 یگان رطخ تایل تسد دوخ

 (گراسدبد) ۰ دن زیماپب ژان هیلعرب

 ورس وخلن اف كب لد هکتسا یسک نامه
 رگافبا «كرمهسوبچ ملف رد اد

 رب بیج ول یهج وت لب اق داث آ اب دعب

 اد هطفن نی رتالاب -بوئچ نابایخ
 غاب - هتسکش هزبت - !نک باختتا

 هی رنه نی رتب وبحم ناونعب «مانک
 تسدپ ترهش مدرمنب ۰ دوویلاه

 اد (كرامدیو ) لباقم شقن .دروآ
 -وم ةراتس < الطشزرا > ملیفدو
 یذاب (كنیل رتزیام) دن وس یئالط
 تسا یناملآ رتخد كي وا .دنکیم

 تبظاومیا رب یل وب هک «ایدامو مانب
 بمج رب اد رو ًآایمتسدب كنج نامیتی زا

 دوشم انشآ (كرامدیو) اب قافتا

 رطاخب و ددرگیموا هتفیرف تخسو
 تسدیگ ان رطخلمع ره هب «قشعن
 لثم مه (كنبا رتزیام) دقریم

 بلیلاک وب و شیور ابیژ نانطومه

 ندوناترامونمگ رب دب رگتیا صدروف

 نه و درادهدننک ءربخ ینابیزكي

 اد ملاع نادرم هکتسوا ینابیل
 ۶ تسا هدرک هناوید

 الفکج دوج) +(كي رتابلکین)
 ؟نابرب»یاهدق رو (تیفل ودلان ود)و
 (كدامدپوز هک« رل [ چو ءدرچار»
 + یهاریه شا هشقن رد اد
 ۵ اد ملیف نیا هدمع یاهلر

 ۲۱ هحفص رد هیقب
 ۳ ای ا



 ۳ س و صدر زعاکی رمآ

 + زمیاهدوشک یامن

 یاهدعبا دعم :
 راک

 ۳ یمیدق ناگشیب رمز)
 یابتیل اف هکدن |هداد حیج رند ودک ءاهتیل اعف هک دنا«

 همادا دوخ دوشک رد اد ناعیا

 نونبنا ناوتیمهلبچ نآ زا ِ
 هدر

 مان اد«هداکدیچ ملبف هداتس مالیوس

 ناونع نونکا هکهداتس نیا . ورپ

 ثپ زکم یامنیس لیپ اسکس نامربق

 ی هحصح هم

 ز ثأر یقسع رطادب هک یراکتسرد یضاذ

 ووهشم یاپملیف شیابت اب ددادار

 هداباکد . م هدش نب رفن هلحم >

 دد داد ربهالک اربخاو موکیزکم

 هد دو[ تسدپ یفاک ترهشنا ربا

 هزورما هک مالیوس نولین»

 یامه دوش هداتس نیرتدومشم

 یقدودو ریمدامشب نینول یاکیرمآ

 تساهتفابنا وا رف ِترهشوا وبمام
 هدوخیگشیپ ره یاهتیلاعف زاغآ رد

 وری اژودوب رویاههناک زا یکیدد

 تشادارهداسهصاق ركي ناونع طقف
 هنحص دنچ ملیف ود یکیرد دمب یتدم

 دنچ یمهو « تخادرپ صقربهانوک

 تقفوم هار یو صقد مات وک هنعص

 -هیهتذژا یکیو دوشک شرب ارب 2«

 تک شدوشملیفرد اریو ناکدن
 تشردفو رحاباوشمان یتحد هداد
 د» یلیسا .ناکشیپ رنه یماساذرح
 نیاب .دن دومن رکذ ملیق یاهیهگآ

 كيتروصب «الیوسنونیی» بس

 . دهن انیسملامبمدق یو هد
 «الیو-نونین وان ]رد و

۰ 2 

 هد

ّ 
 مبابف اد تیوگ ون رم

 تسامد ادج اجن دال 5 و
 شرم نی هدهعا رد وخ ی امنیسیگ دن ذ ل دنی رتهپ

 هاب یارجاع اب ماف نانساد شدوخ هک هدشنپ رفن هلحم» دی اب تساهدوب داد

 هابزاتناف و مان یاهداب# ق ثكپ رهتساناسم هددادی دامان  مرخ لاب و«تاب ارغ> «هک رود رتخد»

 هباتر < اقورود > .دوبم ذافآ نیرخآ دنکنی» ینابهکاریاهمای . زرکا یوددرب ماناد مهراکدبنزد

 ووض لثق ناب جرر هک ه راک نب شدوح : هتوش بوسحم وا ملی درشیم رهاف ینذ شعب رد اپملیفدد

 ۳ و ی رد ی مچ مس

 ه راکدب تر

 یتحو هداد تددز) )ددوخ ز.یهمد ,

 دزدویم تددأبد زیف شا 2

 ج2 عج جعج دو دم دم دا

 ودب نشخ یضاقكي فرطزا هتشاد مدوخ یذور»ء رخالاب هک دراد هدیقع اپیذ یهتنمدد هک

 د هدوب نادرم تابانچ تسیرگن مهاوخ هبآرد ار دوشمموکحم یسج لاس دن

 ین !ذدایاهب هب یویارب
 هکتیااب

 زا دح

 دشاببت رس«

 |« الی وسنونین

 7 تفو

 هر تر بوت

 آرم مهر

 دن هک رس ادر

 یراددوعلع نیا ماج 1ز

 یقتاموول نم هجیت رد و دکم

 عرش كدرم و هتن

 عقوتپاود دام ی

 ۱2ودوا دابرق یادس یرنیار

 یسک دنگهد نی

 .یلدگس یضاق « ورسناکا1:رج
 7 زکسیار 1

 1عدد ما ناب رج

 هد اتم تک

 ووووآ <

 ۳ یارب +ر درخ شخوک مانع

 دوتيم 6 قددناکل 1 نتخاد)

 قعاد دورم ینان هاحتارسو

 یاد رهدوخ دام وات رک روح



 یتاطلس ثرعویک یاقآ
 « رقل و میت رباقب !ولامش ماالص

 قد رشت مرخو شوخ اش تسحرع

 یتفچ تپچ ریو: الف
 اش لوق ز ینا ربا ناعشی رتهرآ

 | مه اش نوتک ات اتح و ميتکيمداب

 زر ابثوو سکه . هبیامدش
ِ 

 وتع

 هک. س

۱۹ 

 و میدوشپاچ هتشتگ «راشرو ون

 واشر رکم شهاوش میدا دماست

 رتحا میدقناب

 وگتساپ
 نم

 ملیت زد (ودداب تیژبرب )۱
 هییدت لد ( یورت نام رهق نله]
 دومنیم افبا !راتسدوپ ان اسور

 (هخ رچ ودوژزد) ناو رک رک -۲
 ائاتبا یمان دنمرته اکیسدویروتپو

 دو

 (ایددود زود ۸۰) ملیقس
 ضرمس ژور نلوم یاتیسم طسوت
 دشدها وخ هتشاذگ شیاتت

 دحجسم ) یهانپ ورسخیاقآ
 (نامیلس

 فطلزا نایتسلاکیاقآ - ٩
 دن رککتم اش

 رتفدرد روب زم یاههلجمس۲

 یشورف هنافساتم یلوتسا دوجوم

 یفامشیس میوفت دوی ارق ۳
 مکاننا رجتم

 یمظاک یلعدمحم یاقآ

 ول وا انیج )زا رضاح لاحدد-

 دوجوم نا رهت دد یملیف (ادیجی رپ

 دادمت لاما زیاپ رد یلو تی

 بوبحم هداتس یاهملیف زا ینابذ
 .داددنهاوخشپ امن ادامش

 (یرانان وئ هدمآ )لب اقملدس۷

 ( ددوخرب نیرخآ )ملیف دد اد
 دوسنیم افبا یلادادیلآ

 روپاک حاد و سکرت اس۴
 شیابن !ر(یدوچیدوچ )ملیقید وب
 . داد دنهاوخ

 ینابرقنیهشهژینمناگ زیشود
 (نیدزمیچ )موحرم سکع پاچس۱

 تسیت یسیم العف
 و( لیل دیب شدوش )یامسلف-۲

 دهاوخ هداد شی امن هدنب ] دد,(لوف)
 , دخ

 ۱؛تسا عددد ... ین

 یدنمجراكنشوهیاقآ
 : [ زاوها

 دن وریپ حرف یاقآ
 یتیما زیبءاک

 ول ول ات +
 لالجا لوزن قاره اعجیرب
 دن |هدوم رقن

 هسالک ذغاک یو راد حج رط ٩

 ,دب داد لاسزا و دییامن میسرت
 دادمتسا هکشتزوصوو . ۳

 تفت وا ره) نودب .دتشاب هتشاد

 ماللاو ...دشدنهاوخ قق وم (دو

 ناب ریما كب دا یاق ۲

 یدد اد (سک رت) سکعس+
 میدومن پاچ ٩۱ هداش دلج

 مدرمیصوصخ یناک دن زب-۲
 هدشام هتشادع .یرلک

 طسوت ( زود درم ) - ۳

 ووبهدش هلب ود لا رتناس یوید وتسا
 ژا رتیت هلبع تلمج هک دیابت هتفکان
 ءوس عوضوتپا و تشلدن یسواخ
 ثساهدوش داجبا امشیا رب یمهافت

 (ناداب آ)هدا زیهنیلعس یاق آ
 نبتن وف نوجد ورد نوج-٩

 دد اد رتسکل ترب لیاقم یاهلد
 رب هسوب و ماقتا هود یاپملیق

 . دنتشادءدهسب نین وخ یاهتسد
 دوب یقیقحدوب زم تابلص-۲
 3۳: ریخس۳

 جرک هدنیاپنژی رتک دیاق آ
 رد( حابص ) حیحم سردآ

 تصرف نیلوا رد تست نابسرتسد
 . دناسدمیهاوگ اش عالطاب

 لیئومشیاق آ
 نم رتهناونس نمک رب دی رگنیا

 ووب هدش یفرعه لاس هدانس نیرت

 نیرتبوبحم ناونم تلاوت میک د
 لصاب ميداودما . ۰ ناک داتس

 .دیشاب هد رم يب عوضوع

 (نادابآ) زومرج - م ٩
 لب اقم لد ویامابتیچریوس ۷

 و لشء ) ملت رد ار رتسکلل ترب

 . وومیم اغبا(نانک

 ف 3 ٩ منک ض رع هچْیا د-۲

 ٩ تبث تساو ب٩

 نه

۳ 

 رچاهم ریشذ را یاق آ

 یرمگتت ومو رولیتتبازبلا نایم- ۱
 ووج وم + یاهطباد المف تفیلک

 دداد رهوش تبازیلاو تسخ
 شمب یتافیلبت زن اهنآ نیامقشع
 ء دوبن

 باتج (لو دنیکار) عرتخم-۲
 ادخ هک دنشابیم (یلبهلیب ) یاقآ
 هد را دناشطفح

 هادئاوخ ناشدوخ ...هلن-۳

 دن دوم

 یدمحمدمحمیاقآ
 زور ۱۷ ملیق داقتتا - ۱

 هتشولت (ناب رظان ) یاقآ اد مادعاب

 . فن دوم

 یاهملیق ژا یدادءهت بم ۲

 اژالپ یامتیس طسوت 1. 0
 تساهدشیرادب رخ

 تسا (31۸ )"۲ هملک لصا-۳

 ایو دسرپ ادنآ یشمیک رهذاو
 دییانن همجارم یرتویسکید رهی
 .دوبدهاوخ (لوغ)

 (زیربت)یغاد رقیدهمیاق آ

 ذا یربثک مس و اششها وغم انب
 - رونیلا) یابب زسکع ناکدنناوخ
 میدومن پاچ هدامشنیادد ۱د((رک داپ

 و یئارضخ نیمح نایاقآ

 هداز تزعاض ردمحم

 لاسدو (یرتنید هقطنم)-۱

 دد یلو تسا هدید رگ هیت

 دش دهاوخ شخب ۱۹:۷ لاح

 زا زین (ایزذاتسانآ) ملیف-۲
 دو ریم رامشب ۱۹۵۷ تالوصحم
 یاهرهش مامتدد یراچلاسدد ینعی
 .دمآ هدرب یوراکیررمآ

 (ددابندرربت )دل وت خیداتس۳
 : دشابیم ۱٩۱۳ هعمام مجنپ

 ناداپ آ نایدب اعس و رهیاقآ
 ناگدنناوخزا رگیدیکب -

 ینالاونس ددومشبا هد نادابآ میقم
 روب زم ملیف نوچیل و دن دوب هدوش

 رزایش تعیلب - ۳
 رس "ان هعچا رمموسل 

 راباقآ هها و یاقآ
 را ته یزاکس# زا

 ف دی راد لاسرا مهژآب

 (ناداب7) یدن ول ایاقآ
 ۱ ناتسدب کت سیا همان نیل دا نیا

 , .تساهدیسر

 دررد) مایفرد (دات دراچب د)
 و
 (نادابآ)یتاونک دمحم یاقآ

 زا سپ , . . زیزع هدنناوخ

  للاطسب هعفصراهچ (نیخ) باتک ماستا
 ً رکفو دوزفا میهاوخ هلجم

 6و دوش عقد اش داریا
  نیرخآ امش هکنیا ژآ اماو

  دینکیم اسارت |ردوویل اهتال و هحم
 .  ناتلاعب اشوخ دوشیم نامیدوسح

 ۹ تمکح هتش رف یلعدمحم یاق آ
 هوش (وددابتبژیرب) - ۱

 ,. درادن

 لابس رتسو رد و | حیحس سرد آ - ۲

 یلنت راما زل | دپ اش تسین م ولحم-۳
 ادوشنرول ایفوس بیفد دنا وتن

 ینیفوت كنشوه یاق آ
 ارم یلاربا یاهملیفذا - ۱

 ۹ 1 مينکتيمداقتنا

 ادیب واولایچ زا - ۲
 دوجوم نارهت دد یدابژ یاهملیف

 درب ریلاب لصفرد اهادت هک تسا

 .دعآ دنهاوخ هدرپ

 ژرژ رتساه زیشود
 2 الد (هدمیف ایمان [ )سا

 - » ( یلالط نیهاش هق وشعم ) ملیف

 : م تشادءدهمب
۱-۲ 7 

 هش نیمهدد یمل اج
 اچ( !تالیضنت



 د+ ینوئذا یلقو مدیشرپ
 یلعف مافع

 و هتخادناولگ رد یداب تحادت ۳
۳ 

 ودس لب ندپم

 :ا همفد نیلوا
 رتشیب هقیقد دد منترگ رارق

 دروم هداتس اب

 و مدیصت ر( ول راک ودنووب۱)ما هفالع

 یلو مدوب هنحم

 و

 ال۳9 توت و نفپک ۳ 0 :

 ینوت یددوآ تسدب ۶

 نب ددد یوساب

 دون ثیها ما ۰ ی
 : .بلج 1 ۲

 | نو
 ۱ مق ودنوو ۱

 ِس حب یلعس یر دنتف ی رب
 5 ی مو ابا فا را

 ( هناخرور 7
7 ۳۹ 

 اشتسم اههمان
 و قیکماتف ۳9 یک تمدن ویورتسا اب وا مدوخ واچ

 را نا [ یاجبیسیون همان راک مرب جو رنب ٩ ۶ مووخماقم مها وب هکنپآه دیب
 نجف هو جو هم جو جی جیم جم جی جم حج عموم وه توت مژادن اب كي :هجوو یاهتسیر » ز  طسوت مقدع رو. یشعدد زانهآ و ۱ 1 9 - دندرک دارقا ویدوتسارد 4

 الاتتتام داف نیرتب ذا ی عنع و تانح زا هحن رک میم

 اذگاو
 نی رک قوت یاهآبرخ ملک

 وتب یضقاتتم یاملد هک دش روصچ یور
 نم ددهک یرا باب تک دشراذگ او

 ویدوتسا یاهنادرگ راک دش هدید

 _ص

 بشیا انایرد اهیس رو

 مانب یندشذ شوارف رثا كد و ریظنیب راکهاش كي ور وم ما رد كپ

 انا وربا) ویدوتس ۱۸۵] لوصح «هدازناوریذ ردناسکلا»روهدم هدنسیون رثا

 9  یسدافسو ون ری زاب ینمرا نابزب قطان



 

 اهناتس رهشیاهامنیس

 هدومن مالعا (درذکیم هچاهتاتسرهش رد) هحفص محاتتفا ماکته

 اهن اتسرهش مقنا دن |وخ یراکمهب جابتحاهعفص نیا میظت یر هک میدوب
 ادشن ی ربخامشیس زاب-اص یراکمهزا هن افساتم یل ومی دا داهامتیسنابح اس نینچمه

 هلوصا .تساهدشمیظنت دنمقالع ناکدنناوخ طسوت ابیرقت هحقص نیا و

 شب امن یل اعیاهملیف ودشاب ابیزنردمسک ول امنیسدنها وخیم ین امنسنایچاشامت
 حایتحادروم لئاس وندومن مها رف اهامنیسنابحاصیا رب نوچ ًاعیط دوشهداد
 یشاران امنبس ملیف تیسفوژا بلا اذل تی رودقم اجکی نابرتشم

 داقتناوودمتم یاههمان لاسراب تردایم و دن وشیم (!یتابصعیخرب) و

 امیس نابحاص نوچ یفرط زا دنیامنیمدوخ رهش یامتیسزا تیاکش و
 جدد یبلاطم تقددوجو اب تهج نیدب دن راذکسن نایرج دد ارام

 .تسا رودپ تقیقح ژا(:مک یلیخ)هک ددرکیم
 دیدرک حرد هحفص نیا رد ناک دنناوخ فرط زا هک یتاداقتنا

 یحشا ویدوبمب و تصاهتشاد ۱» ناتسرمشیاشیس تیعضو رب یلک ریثأت
 هنقهرد هکییاه همان زا عوشومنیا و دوشم هدید ابنآ هیلک راک دد

 . ددرکیم ساحا حوضوب هدیسر هلجم رتفدب هتشذگ
 -رهش ددمتاو)كنهرف یامنیس هلک نوق یاههتشون زا روظنم

 یداقتنا بلاطم پاچ ذا (رهشم رخ رهشرد عقاو)نا ریایاتبس و (لمآ
 لاک دنسپ ونب یا همان یظروب زمیاهامنیس نابحاس و تساهدوب هحفص نیادد
 ریدمالثم دن|هدناوخ( + ریکب هوشد) اداهنآ و هدوش هلیح تادافتنا
 وووبن هنچارم هلجم رتندب اسخش هتشذگ هتفهرد لمآ كنخرف یامتیح
 دوب هدومن یادی رخ دوخ یامنیس یارب یکداتی هکیلاهملیف یتسیل
 ردو دوب هدومنیرادبرخ یبوخ و كرزب و یلاع یاملیف داد تارا
 شیان شرمدب لمآ دد ثآ رهندد شیامن زا سپ هلمافالپ تشاد_رظن
 میدشنفوم «رخهلاب|زیزدیدرک ام یلاعشوخ تعاب عوضودیا دراذگب
 هنافسانم یلو - میشاب رتایذ لمآدد نآ تفرشیب و اتس رومآ رد
 هدناوخ تسپ یصخش اد داقتتا هدنسب و رهشمرخ نا ریایاتسریدم
 دد ( ولهپ دن یناچ)د(ال رک اک وآ )ندادن ار یو داقتنا تلعو درب
 , دوب هدروآ باسحب دوش یامتس
 هک مينانیم هبعوت ابنیع نابحاص موسب هلسوتیدب نایاپ ده

 یناسهافتوس هدنیآ دد ان دنیامت یزاکمه اماب هعفس نیا میظنت هد مع
 ۱ , ددرگنلاج

 وضی متهحفس نی حتما روظنمهک ...دوشیم ناشن رطاخ اسض ۳
 نیرنکچوکی داقتنهگلپتسی اهانیسیانپ ای و امنیشنابحاص ها دیس
 . دهدیم لیاتشن اد ام فده هک تساننیم بوی

 ۱ . تساراک تفرشیپ بچوم داقتنا اریذ

 . (درذگیم هچاهناتسرهش رد) هحفصلوئسم
 سس سسیسس سه

 ووبهجوت لب اتنآ درک داک

 میخ
 | ری ری ربع چی ان اتتس رپش

 ( نامیلس دجسم ) یزک رمونا رتاامنیس
 2و دون تبوخنآ زا لامهنسا و درک راک هدر ۳ رر قود تشمییددا ۷ یلا ۲۰ ذودذا < هقرخ»ملیث

 (نامیلس دحسم ) ن و تفت امنیس

 زالابتتسا د دو هدرب یو» زور« تدم <«رب زجینادن زو ملیف
 / . دون بوخ ات نآ

 (نامیلس دجسم) نارياو یزک رم امنیس
 یا راورخ مکی یلا تشرب.ددا ۳ ۰ذودزا < ییاک »ملی

 ۱ تشک هجاومین باش لابقتسااب و دش هداد

 ۱ یوسوم دراشیر
 (تشر)نا ری اامنیس
 دش,داد شنامن مهدزبس ژوراتدادرخ مجنپ زا تبل وژوئم و رملیف

 , تسا هدوب طسوتم(نآ درک راک و بوخابب رقت مايفنیاذا لابقتسا

 وا نیسح دیرف

 ۱ ( رهشم رخ) نهیمامنیس
 نآزالابقتسا و دشهدادشبامن زور هتد»« یسکاو یدنه مای

 >د وب بوح یلیح

 (رهشم رخ) داحتا مامنیس

 یگنرژپوکسرب وسمایخ و داب دنسرسب یاهتشع یناکی رمآ ملیف
 ۳ تفارک دا رقیل اهارتکا لابقتساددومو دش هداد شیاءنژور۷ تدم

 (رهشمرخ) نا ربا امنیس
 ددش هدادشب امن زور ۲ تدماتسچن ا رف و ول وئاب یئایلات,ا ملیف

 !دوب رتدب مهدب زا نآ درک راک و تفرگن دارت لارةتسا ددومد

 زیهز| دیجم
 ۲ (هیلاضر) ناریا امنیس
 اشامئضرسپ (یژاب) زاب دامق یدنهمایفدادرخ (یلا ۲ خیداتذا

 .دوب بوغ مارق ندا زا لایقتسآ و درک راک دشهدرا ذک

 9# (هیئاضر) ديشروخ و ریش امنیس
 ۹ : دوب بوخنآ درک راک و دداذگ اشامت ضرمب اد(مثهج - سول ان )گن دو(پوسامنیس) ملبف دادرخ < یلا۲ خدا زا

 .  یرومیت رذآ هللاءاطع
 « (یواهپ ردنب) نا رالا امنیس
 داد شیامن هامدادرخ۱ ۰ یلا۳ خب دات زا «كمن ونان » مابق
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 هژاج[!مها وغییم تزالعم س
 ؟دییامرقیم

 ندرک «رغسمزا تسدزوه
 یو ریت نآ رگید اما هتشادت رب

 تهج ادیلبق
 هدش یقین دزیبوما روا

 ک دها ون هچ ودها وضنب هچب هک

 نم نتخاسهدرز

 یاهراشا رص اب دلک یم هزاحا

 ور وابم بل رب یمستو مگ ی

 :می وکی
 نسب مهراکیس كيرک اد

 .دیآست مددب نادنچ دنیخلب
 ابو دهدسمتسدب یزاگیس

 -یمشنآارنآ می رستک رح كي
 یارب و منزیمیقییع كي .دنژ
 :متمربیممشاب هدریهرح هکنیا

 تدامس هک تسا یادم
 ؟ارچ,هدشن مبیصت ناترادید

 هدشتحا ران هک ین وگ نیت وب
 :دهدیم پا وج هلجع اب

 وسیووطاما دوتسدب ایا ,دییس رییامش زادی اب !من ادیمتس
 دی هتساوخن لب سن رپ نامرفب ای
 روطنیا ابآ؛دینک تاقالم نم اب
 ؟تسیت

 رواعنی آره ااطانین وب یاثآ-
 دیهاوخیمن هک دوشیم طابتتسا
 تسا نکسم نم هک دینک لوبق
 یروتسد بسک یسک زا هکنیانودب
 هک اد هچنآ مناوتیم ؛میامپ
 .مهدب ماجنا مهاوخیم

 یسک نامرف؛؟روطنیاسی-
 هدوبامش دوخ نیا وهدوبن راک رد
 ..دینیبهب] رم دیاهتشادن لیمهک دیآ
 دن ابیم رظتنمودن زیبن یفرحرگید

 هدهاشمنوچیل هدونشب یبآ

 ؛ماهدرک توکس هک دنکیم
 و دزادنایم رودپ اد شراکسم
 درب یم ورف شیجدد ار شتسد

 یم یزیمآ رخست نحل اب و

 مس
4 ۰ 

 هست

 قح دوخب نم و تسا ینالقعو
 منکب واژا ۱دیشس رب نینچ مهدیم

 و دهن ییاوج نیاوب ن

 :مسربیم زاب نم
 رب وا هک ی سرتیم ایآ

 مامتهجیتن ردو دنک ادییطلت نم
 ؟دریکم رایتخاردزین ار اهل وی

 وت هک یس رت نیچ ادبا -
 هبو درادب دوجویمرد یئوکیم

 یگتسبا درههالع ین زوص رس مهلوب
 جندا رم هک یزیچ ابنت ! مرادن

 یلاحرد ؛دیاهدش ضوعهن وگنیا
 اهنت. امدروخرب یادتبا رد هک
 هک دوب نیا دیتشاد هک ینوزرآ

 هس تهج رهب .دیتسیک دیئادب
 رکفهکنیااب دیاهدرب یپ ناتنبوه
 الاحودب|4هدررب یب» هک دینک یم
 الوکین ایزاتمان] یشوددنارگ
 ...دیتسه ان وا

 و منک یم عطق اد شفرح
 ۳۱ت بت

 رو هک هتفد :ناتدایرگم -
 هک دنفگ یم شیپءام كي دودح

 دنا زگ دییامرفب
 حاودزایدرماب و هیئاب

 تسا كرایم

 سشدد
 اب تلصو رئارد دیاش هک دینک

 یلطعمادیئ امرقب ,دس رب ین اجب امش
 !تسی زیاج

 ناود ناود و نا زیوكشا
 نیقیهب ...موشیم رود نین وب زا
 وءاوخ دوخ مدآ ژونه درم نیا
 هک دن ز یمیئاف رح وتسا یقمحا
 ماشىب اهنآ زا یرگید حیاور
 مرتقمحا وا ژا زیتنم و دسریم
 هکتيا زا و مک یمرکف داب هک
 ...مس رت یمامهدیم شتسدژا مراد

 جیههب ههدروآ ناب ژرب هک هجنآ
 هداس یليخو تسین حیحص هجو
 یاههتفک هک درک تباث ناوتیم
 نم و تسا ناسا یب اماعت وا

 لپ شوغآ رد هکلاح رد بشما
 منک ی مت, ائالمع ؛مرپگ یم یاج
 هایسلوپ كي یتحوا تای رظن هک
 !!دزرایمن مه

 هجا
 ...هتفرگ ربردگبت! ر«لپ

 ا رم بشما ایی ! لپ
 !مینک مالعا ار نامیدزمان

 یود اد شیابپبل شززل
 رد هتسهآ .منک م سح جیاهوم

 :دنک یم همزمز مش

 ردقچ ین ادبمن .بوخ رایس
 یدزمان مالعا هعحل هک متاتشم
 .دسرب ارف رتدوز هچرهام

 ۳ و یرتخد نم و دداد
 ۳ لا هک ناشن و مان
 ف .مرادن رابتخا دد ین دوس

 ۱ ارت یی رک یهنم
 یا ردمنکب یئاهشرف
 اربب زود زا رسما
 تسا

 رند م 1
 ۱ ناو نمرگا لب 2

 ۳ )یمن وتاق هکاد
 ترک زا هکنیا اید مددایب
 "نیدهاوخ هچ منک رظن فرص

 رودنخیم یتحاران یدد زا
 :دیوگم

 ریهاوغب هک یراک ره ان
 ارچ یلودیهدپ ماجنا دیناوتیم
 دتورندناوتیم هکیتقو ناسنا
 رقن رد هک دهدیم حیچرت ؛دشاب
 الفعنیاادربب رسب_یتسدیبند

  .تسایناقعمهیلیخا رچس 5

 هثبه ناتسدیهن هک لیلد نیا
 هکتنانآ ودن راد زایتما كي

 یسنایدیهاوخیمن امش هک تستیا ان هک دوشم یرتخد دزمان الاح نم. و دوب نمرطاعب زی لثمیل و ؛دراد تقیقح الماکاش گر یدل راه ندلپسنارپ قلا «تساوخ»نیاودیتساوخیمروطنبا . یسدرع هعیاش یاریاخس مالعا تسا بوخهچ.«خآ - انشموعب ایزاتسمانآ دیاب نم ی
 مناخهدا هاش اي فی اظو دین وت

 دییهنپ ماجنا اد ینعم امت ۱

 يک یکدنا هکیلاخ ردقا
۹ 

 !مشاب اب زاتسان آ هک مراد تسود

 -یمبقعب 1و شرس نیتوپ
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 یک

 9 یم تسرد

 حیه هب هک
 

 هن وهچارلپ سن رب ! اثآ _
 ردجیه شدروخ رب ؟یتفاب یدرم

 ؟تشاذگ رثاوت

 ۱ منک یم ثکم یاهظحل

 میوحب .مهدب پاوج هچ ابادخ
 تسین هراچ ؛متفاب هنوگچ اررا

 .دشابن راک ردیتفلاعم هک ۱ ده او ید
 تس وداروا . نم... نم

 4 .مداد تسود مه یلیخ... مراد
 اهمشچدد )دادن تارج ,..نم ... ایئد كي هژادناب

 و رس هک روطن ایه.منک ایت را

 ء ؛مبوکیم ماهتخادنا (یاهدرک

 ۱ متشادن یباوج «افسل نآ رد

 ! منک دیسچیم ارمی اهوژاب مهد 3

 اهم ۳. .پیاعروودودین رخ 1
 :درادیمراهلغا شم

 تسودار فنکب,یسکر گا-
 باوج منوم رگید ,دشاب هتشاد
 تنکل راچد و هچابتسد نی

 هشیبه قشاچ .ددرگين نر

 « مئادیمت تسرد

 .دزاسن رود

 واعع۰ یفگیو یم فو

 تاساسحاذوقن ریزهکب

 ) یم مياهسابل یتسد

 جاددزا مراد لیم یلجخ

 یامتسی اب هک منک ی م سحردقتنا
 تسد یس؟ هثیمه .مشاب یسکب

 یووخراا رمودشکبمرسب شزاون

 یاجب نیمز زا ار مهاگن

 زد و میامت

 3 ؟مخاب شقش اعاده وک

 نر هک سخیب < !دتدوخ_-

 و و تسین نی و صخشنیاابا

 یور تسرد كرزم ردام

 ,یاج . تشاذگ تسدساسح هم

 دزن لقا ال تسیاب یمودوبن داکنا 13 ی

  اوریوب هک م کف ارتعا مور ۳۳۳ شنیصوت 4 دداف جو چیهب هک متسهیتلاح شوختسد
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 .یتح ,شنس ریدعب مرادیمتسود * مشاب یهاوخ دوغخرآ 1

 .میارب شدوجو اوسم نآ نیا اما دنک یم یآ هدنح

 تییتاعتدخ ناز زاهد هکنیاو متس رب یم تساروآ رفلت
 < ص : ِ

 او هقالعو قشع نبا تقوجیم وادروخ ار تفرط با.عا هت
 شللددباخمدروآیش نابزرب زاب ار مل

 . ژا یسگ مهاوخیبن هکتسانیا
 درب, یگوب نا

 لس دیدی دالنم

 ههدیمبآوجوا و منکیم زا رکن

 5 ی ها وخد ۳

 دوطنابه كرزب ردام ۶ بز
 ی ۷1 یدادلبمابا میس و سا راما
 شاوج هل هداتسباراظتتاتلاح ۲

 ۳ 0 و یاب هتخاد قلم ۶ همت
 : مهدب ار

 ۱۳و یی هم نی رفا رت سدوخ یار واو اب. وا

 تفم نیامامترد دبنک رواب ناج
 او متهذ هک یرکف اپت

 اوژوآ هکد وبنیادرکیم یدهعش یتتسرخ ثعاب تلصو

 هچ همدادن یتفل اغمادد تیم

 ؟دژاس رطاخ شمار 7

 نیا رگا ؛گرزب ۳

 ؛دنکیدونشخ ارایش یرءاره

 ناو جرفهیام



 رطاخب هک ی راکت رد یض اه تاشو
 < جو ی نرکینشم

 شان تحارات مرد -

 تعرس نام . هتشدن اههتشذ

 یلوهتفر انهداب هدوب هچره
 هاگ راب تبلق هناخ و یتاوجو 5. وارد ۳ ۳

 «تسا قابتشا و وزرا نارازه
 تم لانماووتنآ زا هدنی

 ار مياهوم هث روضه

 و دنگ یم دنلبار مرس ؟هدیسچ
۳ 2 

 ح ٩۳۵
 ار تیاهوم هکنيا لثم

 4« ,هدرک مهریو مهردو هدیل وژ
 ءول الت شنامتچ ؛ درادن بی ۲

 رهرد كشاتا رطقو درادیحاخ

 ساملا یاههنادن ةنوچ شاهخوک

 ,. دشخردبم

 یلو مورپ هک موشیم دنلب

 ۲۰ یاق ِژ زا رتنب ریش

۳ ۲ 

 0 ۲۳ رظد ناتسودته

 هجردیاهامیسزد یدیدمتدم و هجاوم

 دش هداد ش مت روتکتآ لوا

 ار یتعیقیذ یئی

 روزب و دی تف رب مهاوخت

 و تسد دیهدب هزاجا.تسن

 یلیخیلیخ -..سویارنات ووص
 دمرکیشتف

 نیش اطارد دید آب

 دیوگ یمنیب و هنک یمیزاب اد
 یک انا م موش نآ لخاد

 مات بهار طابیماگنهک یتتد یلو تست قاطادد یسک منک یم
 نیل وب هلی. تساجت آ وا متسیع

 "_ ن

 تووم یهگا ه
 یر ور ورود به و حج

 وودهلصعاب .هتشیاهحوک ود
 رم بقح و مند ی ی د خ رعدوخ

 عف  دنکی م ممسب

 ها ر دمت
 نیوب .تساوخست كدزب

 نس)اطساب یا ن

 دوشارمزدنتس یادح

 ؟یسیوب و ن
 شسود راو هناوبد هک یتتوب

 هرادشنسودمهژونهو متشادیم
 یدن وب نویلیمهداما و.میتسه ابنت
 هداَسا نودب ناتسلگن اكت اب ردهک
 تسا رتپب !هدیاوخ مپیور

 دن امب يفاب فرصمنودب روطن امه
 منک یم رب ششوددنا رک منک یم رکفهچ

 لاس رو ربنب رتاک رداب ژاتسانآ

 ؟دا نم و هدیمد لتق نالف
 ایژاسانآ > هک متسه .یرا

 نآ ابو موشیم هدیمان < ننوب

 دو تساپلاس هک ینایزاتسانآ
 :ه هات حین ترک

 . وا قشع اش هدیقمباپآ .مرادن
 هوای تور و,تتکم
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 تب ۲
امت همان

د یئاش
مه-رگی

 نا

ب البذهک روا
 وخ ناب رتشم

 ل وقد

 1 رک ۳ ۱ ۱

 بای هبخاب نیا رد «د وب هاو

 دراذگیم اشارت ضرب

 یلق ۳ ان رب زا رتین دید و رترل

 «ساک و مال هاگ هدعوم

 بوبحم و دنم رنه یاهه رهچ تک رشاب

 : امنیس میلاع

۱ 
 لس كرالک

 دوویلاه درزب یاهبلیف ناطلم

 رنرتانال ء

 امنیس زانط و رگ هوشع مراتس

 رویتامروتکیو
 دادعتسا اب و ۳/۳ هسا اب و لکیه یوق هشيبرنه

 یامنیسهعغاب «نلاخ» یگند م
 ک دارا
 دل رزب و مرا زا یر و

 دهدیمهدع و شی وخ ناب رتفمب ۶

 770 مت 285۸ ۰ ) ۱۰۹: 110010.
 |وویوو لو وب وبا ۷6 دوم اع یصفا»وا#

 مس تاص

 تا
 ۱۱۷ نر تل
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 و تکاپارد و د < ۳  1

 تس راویابنأتس هو ۳
 ؛تساد یاهلف هچ نون ات < یوکنیه ین 2

 و ملفناکشیب همان 4 اردوخ یئامنیس تامواعم 22
 ؟ تسیچ «رحسأتبش دین ام زایی 4 1

 بیل راهنیج» زا ملیفكي-و دوویل اهناک راتسز

 . دی ربب مات هدپمس ملیق ود زد

 هدنب آ هرامش ردخساپ ؟تسیچءراتس ودن ] مان

 !دو ویا اهردیئایل اتیاكي

 ماسمتدد وا اریژ دنن ادیم دنمرتهو كرزب روتک ]كي ادواهیه
 دیآدت یمافی|شدوخب صوصخمورابب یدنمرثهاب اردوخ لد شیایبلیق
 هدرکن تک رشیداد ربملیف یاهیناپک یتراجت و لجنب یاهملبفردزک رهدآ
 هکنیا یاربو , تسنادوا لمع نیهرد ناوتیم مهادوا تیقفومزارو
 جیهابدننکن لیحت واب اهملیفدد یشذدایب و لثتبم یابلد ناکدننک هیهت
 ناکشیب رنهنایمدد . تسا هتسینیداددا رق دوریلاه یاهین اپک زا مادک
 اد دنمرتددونک [ نیا تلصخو یوخ هک تفای ناوتیماد یسک تک ائد
 ژا ریقب مهوا رتهو یزابو دشابیم درفب رصحتم ناپجردوا دشاب تشاد
 هشیهكل ام«ریاسدد هچو ناریارد هچدا یاهملبف .تسا نارگیدرته
 تسیثاک وادوج ودنن ادیم همها ریز تساهدید رک هچاوم یمومع لابقتسااپ
 یاهملیف ردزک رهوا دش هتفگ هک روطن ابهو دربدزاب اد ملیفب شزرا هک
 یک رزبنان ادرک راک تسدریذ نونک اتو دنک یمن تک رشیشذدآ یی لدتبم
 . تسا هدوبنن لریافیا «اکیسدو ب روت, وو و «نامنیذزدرف» «تاکجیهد رفل ۲> نوچ

 هنهام هس هزیاجهس یاداد هقباس نیا هکدیشاب هتشادرطاحتب
 ۲ دساب دیشاب هقباسم نیادد تکرشب لیام هکیتدوصزد . تساهلجم

 اما ٌدبئان همیض هشیی رثه نیا حیحص ماناب ادهدشن لطاب بست لاید <
 مینک میدقت هزیاچ ناونمب ارهلجم هامهس ایشپهعرق مکحب

 یلابلانیا روهشم هشیپ رنهكي هبدیئام رفیم هظحالم هک اریسکع
 < یداسنان و هدمآ ویا رب یتخس رس ببفر شدوخ نطوم رد هک د رادقلعت
 ۱ دوبهدش

۲ 

 امثیس تختیاپ هب اروا «ینایلاتیا یاهملبقرد تبتفوم
 دن ای اورعم < هبشچ > دد «یاکس تیناوت اجنآدد

 ! نیرتالاپب یملیفرد «رندد ۳
 , یاهمیفرد ًابترم دن



 هتفه نیمه هود زور زآ

 :اتسمژ نلاس ب ی هوکشاب یاری ۱ زاتتسات ۹

 رد
. .6 

 ِ ۱ ۳ )سی اهم مس

 ۰ هل ۳۳
 ناتسمودنه یامنیسیب ءامتحام| رد تالوصحم زا عبد کی

 دا.سس
 ی دن

 نآ لوا هشیرع یارب ار ترتفوم نیر رزب هتش ذک لاسرد 47 یر ظفیب ورئوم ملغ ۳۳ 3 ۸ ۶ ۳ ۰

 هروآ تسدب شن ۱ وداه

 ملیف ان: رذد

 ؛ كلا رتشاب

 ۴۳۰ یاقآ فورعم ملیف یایز خر. ...  هردان

 ۹# دنه یامنیس بوبحم دن رنه یلاباتیگ- ۳
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۲ 
۳ 

 رای سیر تساد 3

 و یکی ی ی 5 وک دور ام سنا زیمنیا بوچ راپج»دتقرن ٩ هتفهیاهملیقیسررب

 هصرع دداو اد

 رظن زا هک تسا ینخور. - هباس دون تاچیهراک مهم یاههوبشز| یکی هک
 نیاكمکب كاکچیه . درشیم ریبحت مزیت ویسرپها یعون هب ۰ یساکعرته
 نورد رب وات رد کم نی هکن ۲زا رظنف رس نشورسهیاسرون

 رد هک یلصادون عبمدد یرلجدد یکن یاهیتالژ یلاوتم ندادارق اب ۰ یلک سیرگ زا یلیخت و درفنم نالپ كي دد هک تسا یناجردنآ و هام راکب رپ كنزدف رو هتالخهوق شطلسم زادپلیک كیکب كاکچیه:تسق كيدد «ملیف نیادد لاحتیااب . دهدیم تسدب یاهدنشز و عوبطمان جیاثت نشود هیاس و تسا رتنک دون ؛یکت ریاهملیف ساسح حعم یورا دد یلک دوطب و (دشاب رلاک ینکانوچ یلماکعون رک یتح) ابن یزیمز" هیولقاه هخیرطر اریذ دروعیم مثچب تردنب یلیخ یژاد ریدر ون نینچ< مچتپ هلب» ملیثرد . وزاسیم نمخشم ادرگیذاب هدواآ سرت و شوغم داکفا اهپاژولک رد ونطعوسو تشحوو با رطشا طبحم میسو یاهنالب زد !دشخب یم یسانش یناپیز شزراو هدنزتلاح نآ بی کیم داجیا ملیق یاهرس

 هدراد هدهعرپ یرتنیکنس ش دئالیم یر یافآ . دبایمرپ شب ار یاتیاهدیمزا الماک یلکس برگ .مناج « ناگشییونغ نام در ۰ ؛تصاهدووآ ین ودد تالاح تاریفت و نامذ و ناکم ربیفت هقا دن
1 

 زات وم ونس رو :قاکجه

 لیلحت و هی رجت
 راکنا لباق ری نیادوچ هاب

 عا رتخاات تیفی رک راک رخاواژا ین لاسءق ژارتک یتوم
 ولاج زا

 3 هر
 هک دنتفاییمانآ تل رج نانادرد راک و نادورنه اذل-دومت یمن یفرعم هاب نادنچار ملیف هیپت حردعم
 یارب هکییاجباث دش مکاح دارفا و ابن امزاس رک و زفم رب جیردتب یتراجت هبحوویفرطزاو هدبد رک رت داب ذرایسب ملیف ره هیهت حرام یف طذا «ددا زک نادیسساپ قطان یامنصهک یعتوم اما تره 6تا راه هاب نه هسیضرف تبثم تهجدد زین,یرانآ ء هدژ تسد یشیامزآ یاهراک هب
 یاب یلاجم تردنب دندوب ّ ریغیاهدآدهتسایاداد هک ی صاخشا تیر اب هتیلا ودب ویدن ا» یلجت
 یزسچ درمودزک رهو: كب نیاتشا ناجیاق] لوقب «هچ,دیی) رک دهاوخ یتسیهب اجفآ رورتهدشان ام رفیکح یصخش هقیلس هتیدرف یئاج رکا هک مدقتعمام هکیلاح رد + دنامیم
 هدنیآ یاههدامشزد امتحاپع < دنتخان
 ءاحن از]یوجتب و دیدرک وهظاسیس ناهچ رد:تماصنادود رخ ههدیط هک دن زیم رود هتیلاودب ویدنا ذا یشان یاهبتک« نیمه هراب رد مه
 ۰ هن وین هگن ]اپ :وردن دراذگ را رصع "یهامتجا اب یسایساییرتهطب ارش رد

 , دن داد تسدپ

 جم ددلمع هل>رمب_هظحل نامهرد

#2 
 (تصمه یتمصحس س

 زار دن ووب 4 لیمود . بت ل 9 « یکسال)سج» شت نا 2 اه و ی
 ناوتب 1: و۱ ۱۹۳۳ دد دادناشن اف سه و و* یو ی بجا و هنرح نیارو هکنآ اسب تخادرپ
 هلق دی رگ رب ی رتهشخب ریدم

 ود هلباقم» ملیق

 ووب«دش تیبتخ اینم ینچوووا رک
 س راک ناتسلکنا ی# یو مشق ۱4۹۷۲4 لاسب<میقم > مانب !ددوخ
 ا رب وتث وامم.تمس هک نیورامل7و دومن یتادرک

 فلتعم طاقت رد رگید ملف دنچ هکن ۲ زاسپو درک جاودزا تشاد
 ۱ هب رگید راب دومن ین ادرک زاک اب ورا

 مناخاب لاسنامهرد

 حد اتتشک اب ناتسلگنا
 ۱ یاهداملا قوف دابتعا یو یارب | هکدوت ینارگرک اد جابر و ! اجتآ ددوتف رد و ویل ابب 4كاکچیه» ۱۹۵ علاس .ددوآ دوجوپ دشیم توصمیو قطان ملیف نيلوا هک +توکسلا
 نولکات سینآ زا : ددوآ تشبب
 1 | ورادن لیسیو هکتساتهجنآ ذا ۱[ ال ..ک يمتوفح نیرخیال | هیهت نایرج یاشامتب اد نارکید بلفا یو دوخ هکنیا رک ؛دوریم ۱ اواتلب یاس داگدرط قافاح ۱ :تردتب و درآدرپ یم دشاي چدن شا هف رحاب هک یبنک همل انعمب مک یلیخ « كاکچیه .تساهدومت ینادرگ داک و هیهت شیوخ راک همش ناجیهاب_ملیفهدجیهدادنن یو
 یهارهچ " دریک زا رف یجراختا رث | رث ات تحت رذه رود شرکفت صاخ هوحن و دادمتسا

 یلیتهباس نودب ارث آ دن ادپ حالص 1 یربیغت یاهنحص دد رگا تسا شیوخداک رد نیرمت رکنماداکشآ هکببس نادب < كاکچیه » "
۲ 

 یو
 | ندب نذو تسناوسن نیرعت كمکب 6 مدئپآ نازاسملینیا رب یاهدوطسم و

 1 شک هبمرک رک ابو ها دنوع 6 دا

 هر تهاوتسد «یرت نید

 شی ا[سدص قلم » وکاد » یرایم 7
 اطخ نیا یو دو مب دا

 و مایل هیت دد هک یدا رفآ
 ۳ 7 وای او یدصتم زا لرتخ

 رس یع یاه دود ر هیچ یارب م ال یاه 4 لک هک راک ما ول تس رب رس 3 و ما رتخا رب .یاههتحم یا یار یهاکتسد هک ر, را آ دا
 ۲ ) مد پاچ اد هیل وا یاههنعس هکییاهن آ مامت ۲ راست این لوطت مبلو تماس رودعدد < یرث نیو هفطنم> همت نو رس اد هچوت و شخوت # ۱۳ یر باب 7 یلافتسا هبانو و مسدد ضرر وان یمن زاسلیل س رتسددد ۳ ررانس رارچ ویس تن ۲ 1 رک شیب لاس وو یدادرب ی ی

 اراشامت شزدا .ملیف نیا هک ینک یمن رکف بیت رت نیا اب ,.تسا هتشاد رب حرغ رالد رازه ی.« یرت نید هزلمنم_وزایا هقیقدره بئاصمو .اهششوک همهذا رظت فرص هکنوچ یاب رولعنیمه مهدیاب اتدماقو تسا ز نبا هک دنل وقلانفتم را وورک اشامت ًایهموءدش پاج
 و دشاب هتشاد

 وآ یمیمص
 «رارکب جدرج»

 4 هتفه رادید
 . انعایب هشبپراهپيت هب تپسن دودح با ات دیاپ ارچرخآ .درک دهاوخ مک واب مچ ره هچ .دشسقان و تفرا ورا شرسب ریقثیداب نیحددنس یددرگ ا:دنک شاعمدا رمآ

 کنیم ۱ و ۳ هک هزک .هن اشادعب .دوب
 اپل



 : ۵ومن دها وخدپ دجت امنیس نپا مرتحم ناپ رتشم ۱

 ۱ ۲." 1 2م ۳,
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 ]ی ل

۰ ۰ 

 ۱ ۵ # 4بلم 9 ۵ روفا رد نوج
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 ممه صف
 رملاب یلیل ِ دنل ری اناج ر ناوبلوسیراب نوچمهیرگبد بوبحم ناگشیپ رها شم

 ردش اد «یلاهگان سرث» یلاع ملیف هرطاخ رگیدراپکی «روبن ز هعلم» ریظن یب ملیف شیام
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 ومدرکیم تشمار تارهاوج مدییهفیت ارهدوخ لاحرکید مقومت آ رد

 ومدادمراشن شا هتبس یود . شنا وژاب یوو «شیاپتسد نووداراهت ۲

 نیا هک هکلب دیداورمدنب ندرک اهتتهن .وتلام اپنیاهه .ای» متفکم

 <. دداد قلعت وتب تارهاوج

 دوخزا تتادین و تسیوگنیعارم هدزترح یناشچاب لشار

 هتاوید ایآ پلیف» .تفکدعب یاهظحل . دهدناشت یلمعل | سکه هچ

 هب تسیچ اهرلک نیاز تدوصقم یاهدش
 .تسی مدت ریم هب ضب ۲ تعاسكنز یتقورکید هقیقد دنچاتو

 اهن[ میتمودتکیم ادیب نلعتسب تارهاوج نیاماتو موشیم هلاجنبو

 < مزیریموت یایاد
 «تدوب نیا یتشاد هک ی اهتتن نیب»

 مهدبوتب ازاهنآ «احسفرص مقومحیم متساوعیع دم

 شاب .هتشادب یا هلجع یل ویکی "مهار دنس یی متک ربص .متسنا ون یلو
 ۲ :* < ین ری یناوتم

 , نایمددیواباد ملدژار هققدنامه متساوخبم .«دادمهاوخوتب یهاوخب

 .متتاعیضو متفاس تآرجژاب یلو مک حاددذا یاضاهوازلو مداقک

  هتنک واب ورکی دمآ مداب نابگان . ماد نایار مروظتمدیاب هتوکچ

 نیه مراد حایتحا رکیدزیچ جیهب بوخ وتحار اعكی نتشاداب :مدوب

 ؟دراورطاخب ذوته ارت آایآ مدسرب واذاو مورک دارکع ۱دهتفک

 ابذورت ۲ ایم مدای . مدادرطاخب بوخ ,یلب» تفک باوجدد
 یمرک و یتحاراهت دوشیم مولعمیلد .یدزیماد ایقرحنیا ینانیمطاهچ
 <....هگب تسیت یناکدرم یاب هناتعپ

 ددواو نم هاکنآو درک شوماخاز نادمخ لقاد مقوتیادد

 . میدرگ شوم)زقدوب نامقارطادد ارهچنآ و اید گیدکب شوق[
۱ 3 9 

 دد .تشاو یریمآ رحسو هزاتهولج مرظن رد اید دسژودعبص

 ساحادوخ دوجورد . مدیدیم نشورو داش ارزیچههدوخ نوماریپ

 ء تشاد هقباس میارب ذوونآ ات هک مدرکیم ییجع یلابکبسو شخادآ

 سپ نآ ز) ودرک مهاوخ حاودنا مزیرعاشاراب یددزب هکنیا رخ
 طاخن و دجواا !دیلد تشاد مهاوخ ادیشوخ یاهشو اهذود یاب

۰ ۳ 

 و متساخ رب مياج 1 حب
 9 ابنوردب تاج

 رب هحاش رهزا مشاب هتشاد نیم"
 "ولرم اریدبسن !دلک کی

 دراپک ریخب م تسنم دلوتزور زورما هک مدوایم تدایب رکی
 واو ژالبق هک تسدا طرشیل و دشاب دهاوخیم هچرهو

 نبش د ح ۳ -
 « نورب ورب ددزالاح. دن ریهبدورو هژاجا و دنن رب دو یئاجب

 قاطا دوام رجنب ءادزا هک شیدزا یل و.مهاوتم ترذس و

 رک تشنیا لثم الصا و منک ساسحا اد رد دوجو متاوتین رکید مدش

 < متکب اوتاکن یضعب تیاعردیاب ماهدرک شومارف

 یارب تک یس هکنیازا لبق رتدوز هچره تسارتپبو

 < یوش حداخ قاطازا دنییارتو دیای اجتیاب هناحص یتیم

 یلودوبكثخو درس ناتخس نیا ناپ مقومدد شحل هکنیااب

 هک مدناسریم دحنادب اد یخانگ ی تیابت نم اریذ دزادقح مدرک ر کق

 نم رسهیدوزب نذ نآ هچرکا موش ینزباوخ قاطا دراو هدزرس

 و تشادن یعالطا نایرج نیاذا ذونه هک مک یس دوب هچره .دگیم

 و ییصینحلاب تهجتیاذا .دوش داجیا یمهاقتعوس شیا ریدوب نکسم

 طقت ,شعببارم .موریمنالانیمه ؛ بوخرایبو متقکت رقعماب هتشیمآ

 ۰ «مداد تتسود یلیخ « میوکبوتب متساوعیم ریچكي

 ناهردو مدٌشجراخ قاطاذا باتشب هلبج نیرخآ نتفکزاسب

 هاحبم ینیس رانک رد یمیظنت دنس هک م دشهچوتم نتمآ نو رب هظحل

 راظتا رد یکدزب تاب ادتک ی غعمآ نیاب قد :دوادرا رقلشار

 - دوب نما یاهدرک باق " ریوطت یوتحم روب رم تب متنای دوخ

 هزاجا نمزا»  دوو] شب ]رتآ .دلاوت نفج تنی ءارمهب تک یم
 زا .دنکنآ دیو رها یایتبقزا یکیرد اد روب وعزیومت ۱۳ 3

 بن یبساتم ياج "و او نآ کیدکبكنکب و:مدوک رکشت

 هتدرا

۳ 

 زایی
 اد اب حاد زآ او دوخ قم عقوبنامه دد متساوتیم . ميفرک لباتمردوکاا « یناسم دلم عرایسب ارور رخ ایسلفو

 تمرف دمو رتیب 3مورکل مات یکدنآ لو مناسب زین بک یسعالطاب ۳ هچره یاب نتطم + مرادت غیردوتزا یهاوخب هچره « یهاوخیمهچ

 :مزاسعلطم نایرجذا روا لشارقافتاب دیاشو یرختساتم

 یلاحشوخونوختدعزا یلو متفد. ملک رتفد یوسبدمب یتعاس

 مداک زیمتشپ .مههظحل كي یتح متسناوتین هدنیآشوخ یاهزورزکفذاو

 هدننکل ونشنو شوخراکفا مرک رس هک تعاس ود یکیزایپ - موشدچ

 * ددرب «اخزیشآب مدلوروتسد اهتمدخشی زا یکی و مدم]دوخب مدوب

 قافناب زورت7 متعاد میصت . دنک رضا یلیبتزردار لشادو یمداهت

 دریغ رانو تولغو مادآ یاهخوگر وو میدرب لگتج لعادب لشار

 اسب ,. میدوع اجن اه مهادراهن و مينارنکب مهاباد یتعاسدنچ لرتم

 هو فرطب تقد مرزتسدیارجا تهچ مدختسم هک

 یر رد نتکنیلو ۰ دنکرضاح بسا وو مهدیووتسد نتکنیلوب

 0 نوتگنیلواب هک یکرسب دشین هدیدیناشت مههکسلاک

دو+ تقگ, نم لاوئس خسایدد ّ
 دن دادروتسد مناخلیق تعاسو

 ۵ جک مرادن رخ نم . درو دندخر) وس نآ رد هاکن 7 ودشاب

 نونکی ایمالطاو)یل و مدشابوج بک یمزا عدنشاب هتفررهشبدیاش
 7 تدوسب رضاح هدیشوپ سایلود تعاسپناخ هک تفکطقت
 ور یمن دتیوگب هکنپ|نودب ودن دشرآ وسنآ دددروآ |رهکسلاک



 ]رهاظ.دش یل وتمم رطاخ و
 رس رپظزا دس تعاسو 7 جن ۳

 دت راد زن اداپسا قاربونبژ هم اه رن ]یر ۳
 یک دنا تمدش رای رد تعاسا ردلشار اضرف رک ا و 9 ل و ربخ لحا

 یفطل تشاوتیمت نوری دد نددوخ اپن و با

 .مدتشاو هکسلاکیاهخرچ یادحدع خراب زوم

۳ 
 مداددوتسو سبب

 یودهایسیروت و دوب هدیشوب ارشهایس یوتنام نوتکنیل وب

 : مدیسرسپ واژا , متییاد شاهفایقمناوتب هکع رس

 دتقاها رب

 «مدوب ترظتنم هلاحاح حیصذاذورمانم

 <متشاد یزاک وااب .مدوبهتفر تیر دز ادوب هتنراپب
 هچومدیسرب واذا . مدشرطاخ یتارگن و بارل 2

 یی شب اله زیچ همه «ینیی ادا هلجع نیاابدّوب مذال 9
 هیسادیر

 «دوب هدخ ی

 ژرطاب نوضیب دناوتمن سکچیه.تسا دن اه مچ ب 1 متسیت نتطمدایزو
 كالما ردفرصت قحو ماهدیسدین وتاق نت 5 ریخت و وصقم

 نیدب وتساهدش قیدصت زین نآ یاضما وهدشءاضم ادم 7

 «تسیچ زیچ همهژ| تدوعقم . هو

 منا نآمیظنت
 اد اریلا

 «دداد ینون اقهچ وماو
 یقدو دوبمهب«ن یضعب .مدع هجوتمالاح  برع یلیخ» 4 «ن] .تاکت یضمب .مدش هجوت 0

 هچن ]اب هکدشیمساح) یدرسویکشخ عونکی لشاز نحلرر 1 مرظاخمدیسرپ تیدیبعت
 لئاحیباجحواو نمنیب هکدوبنآ 2م . .تشادتوافت و
 یاهظحل زا سب . مدرکین سحانشآ و یمیمعدوخاات دو ارگب ها

 دنس نومضم هجوتم الماک و تساهدش ماهیاعفد هلاحای]> فک وکس

 < یاهدش
 < ماهدشهج وتم الماکیلبو ۱

 ددبز]

 «دوشهداد یتاحیضوت هداب نیادد تس مژدلرکید سبو
 4«تسنمزال هجوجیپب :هنو

 تتدوصیورزا ادیروت .متکیمشهاوخ هلاحسب؛ بوخیلبخو

 تروصیورزاریروتءاگن ]و درک تکم یاهظحل دنچلش اد« ینزیالاب
 اب هکلب نایرک تو دوبمسبتمهت نمدوصت فالخرب شناشچ . دنالاب
 هاگن نمی تیمیصو یکیدزنساسحا نیرتکچوک نودب واتعآ ان یتلاح
 رگیدو هدش قفوم هلمامكيرد هک دوب یسکنامشچ ریظن . دندرکیه
 4 , اب هتعادن یتسودب رهاظنب یحایحا

 دندرک ا رصا ابنآیلو . مشاب هتشک رب نیازا رتدوز یتسیاب»
 ۱ یتشاد یاهمان یقورما یاب ایآم نامی ناشورت اهن یار

 تس) هتشذگکت ق , متشاد یاهمان رب «یلب»
 نر نیو ی ق يدرادن یفطل نآیارجا
 ودیوومرم رتهم هعذا .تسا ههدابپ یرتیرهافت 1 تیم زوم یاب ول هتهاوع :اب یر شودچ و زیول,بتما» و۱

 تاماقت ءوس یضی . نوچ مدخ داجیا یکنرکیو یتسدد#

۹ 
 یصت

 7 رع

 یوریاجع آب یراولیخ مهزوتهننل»
 مابدع فرم دیابارچ بل

 رگ تب
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 تف ربكی مهوا .مينکت بحصحو میت زح معکیکدتاو
 ٩ .اگ]و متشن یاهشوگ دو میدن مدقلگنج رد هک یاهقتقد دنچ

 متخاس توب قرخغاربو تروصووسمامت عطواب ۶ متن رک شوغ آرد ادوآ
 سید هجتلوت و متشآ دز او ربم 1 ۱ 11 رب هک

 یدحمه یوردداب ی د>

 و نماد یور ارمرس هک لاععابهزد

 اب لعار , دوکت مانع هاگچیه شتپتثلل و شوخ قیاقدنآ مدرکیع
 تنک توکس هظحل دنچ و درکیم شزاون ارمیاهوم تیالم
 او نقی .ماهدرکت رکشع تا نونک ات !رچ یتکیمبحت اتح»
 تتو. یندم :یامورک هچوت ميايود الماکما هتن)وتت زونه نم یهاوعی
 ار یراوکوب و یدنتواسخس هجدد اصضاو مناوتب نمات تنمزال
 ۰ متک كرد

 تروخ لام تنه هچره .تسا هدوبت یتواعتس هوکچه >
 راظت (تعستاعاس نآ یقالتو مسوبب ارتژای رادگم 3۳ص جو
 بروا دد ار

 وت هاربهب اهنتدیا رگید .دش مریکتسد عوضوم كيزورما>
 «میدرب لزتب وشدكب الاح.میا دز منقیارب لگنچ دود

 شپ وتنام بیچ ندرتب تسد لشار  منساخرب یاجذا یو
 تآ نام زا و دزک اب ادتب .دددآ :نوربب نآذا یاهتیو درب
 او لباقان هبده نیا . اید تفکهدددآ دد یئابیذ تا وا رک قاجتم
 تصتووتیدووب .متهادیم رگ .منهدیم اوتب تسالوت نتچ تیسانب
 ژورنآ .بش.«مدرکیم هیهت تی)رب ,یرتاهبتارگه یده دشدهاوخ نم
 . ماخ .دندمآ املرنب ماع یارب زیئولو ميديصت ودپ یلبق رارققیط
 1 مدزوخ یدایز بورشم راب نیلوا یا رب نمو دشقرح یشوخ و یب وعی
 کی رتنیپ رگیدواب میدیصت مرد . مدوب هدش لوکتش الماک هکیووطب
 وار .مشاب هتشاریدنشدامسو ینالوط یکدتذ درکو ژرآ و تفکدلوت
 . دندیتون و دندرکدنلب !رووخ یاهسالیگن هیتمالسب یو و زیئول
 و رفت هساب هکتیاژاو متس ادیم دنندامس رایب !ددوخنم هظحلنآ رد
 او دجو زا راشرس مبط مروب هشت یزیم درکدوخ ناسکن یرتیزع
 ربخ هک متفاب بسانم دایس !دمقوم دوخلایخبءاگن ۲ .دوبدش طاقت
 . یاج زا ووظتم نیدی, .منکم الا اسو اردوخ حوترلابیرق جاودقا
 . و مدرک رکشت شقطل هاپلظا تساتب میدیعت ودیزا تسدن متساخرب
  ههناسریم مش عالطاباریشوخ ربخ_هکمتتوشوخ رایسب و متفکهاگت ۲
 «مزیززع ودب - ما مدش اتو یاپمدآ نیرتدتتدامس نم حمزورمازا
 سه لشاو یتعالب مک هاوم مهاوعیم نابربم زیتول
 1 «دیخوتب اد ناتماج

 رجب قایق دیتکر س هربح] اد مسالیکجووخ گم
 وی دهب هات وو . مدش تریح واجد مدرک اگ متاینارطا
 7 ثآ زا رکید رب لشا هتایقرد و مدععاوخ یتحارانو تریح
 ۱ ریه زا یراعودرس یتلاح یو هقابق . متفایت یناشن شب هظسلدنچ
 هظحل دتچ یارب یاستتکت حارات توکتس - تشاد فطق
 هشوهینسا » بیلبت > تفکل حاد هاگن7 و دش یلوتسم قاطا



 رگبد میلیف كد زا دعب یلاع ملیف كت ه را وبه

 هد آ همان ر

 ؟شاب یاضف لایور امنیس للحم تولاس

 (ولتربرع.دلانودزممیج-رآ رف دیوید زا ومیس نیج . . لارتفاب
 نم نیرلنیلوأم ۰ هبلارفریهخ هاو و هدیره



1۳۱ 
 عرب 0الی

 یف ره+۱۵۵ 1 راک
 لا ویتسف رد4۲ دا« روا )

 بی4 قرمع یعام:حا و یتیل رت را ا كب ((شدور



 یدعس گر زد 3۳ بس هدننآ هما رب

 ( اههلیف نیرتهب هدنهد شیامن )

 هرگ یگررب یار

 اما ررف رد را
 ۲. ۱۳۲ 7 ۱ ما ۱ هست نیاکناو

 9 6 9 رب و هتل و بلاج بس مینا
 هیلک نآ زیگنا نابیهیاه هنسم
 ردناتساد ع وقر لجمردو یفیتح

 الط شرز 7 ۱  «شیراد لند
 «یگنر»

 :كا رتشاب یلرامدیو هراجیر

 علی رتاپ لجین.كنپل رتز یام
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